
Ieguldījumu prioritātes labklājības nozarē

2019.gada 3.aprīlis



Sarunas tvērums
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• Kohēzijas politikas fondu regulu virzība un 
tvērums

• Priekšlikumi par ieguldījumiem labklājības 
jomā

• Diskusija par ieguldījumiem



Kohēzijas politikas fondu 
regulu virzība un tvērums
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Kohēzijas politikas fondu regulu 
virzība
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Kohēzijas politikas regulu apstiprināšana 2020.gada beigās 

(investīciju uzsākšana ar 2021.gada 1.janvāri) 

Trialogi starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Eiropas Komisiju 
(2019.-2020.gads)

Dalībvalstis ES Padomē vienojas par kompromisa priekšlikumiem 
(2019.gads)

Eiropas komisija 2018.gada maijā/jūnijā publicēja Kohēzijas 
politikas regulu priekšlikumus



Kopīgo noteikumu regulas tvērums 
2021.-2027. 
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Kopīgo noteikumu regula

ERAF un 
KF

regula

ESF+ 
regula

ESF, NSIP, 
JNI, EAFVP, 
Veselības 

programma

PMF

Patvēruma 
un 

migrācijas 
fonda 
regula

INTERREG

Eiropas 
Teritoriālās 
sadarbības 

regula

EJZF

Eiropas 
Jūrlietu 

un 
zivsaimn
iecības
fonda 
regula

IDF un 
BMVI

Iekšējās 
drošības un 

robežu 
pārvaldības 

un vīzu 
instrumenta 

regula



Kohēzijas politikas fondu 
regulējuma priekšlikuma vērtējums
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Pozitīvi vērtējams Nepieciešama turpmāka 
diskusija

Pāreja no 11. tematiskajiem 
mērķiem uz 5.politikas mērķiem

Finansējuma samazinājums 
Kohēzijas politikai (LV -13% 
salīdzinājumā ar 2014-2020)

Atvieglota Partnerības līguma 
izstrāde

ES līdzfinansējuma likmju 
samazinājums no 85% uz 
70%

Nav paredzēti sankciju mehānismi 
par starpposma mērķu neizpildi 
(taču plānošanas periods tiek 
sadalīts 2 posmos: 2021.-
2025.gads un 2026.-2027.gads)

Tematiskās koncentrācijas 
prasības – (65% ERAF un KF 
ieguldījumi 1. (Viedāka Eiropa) 
un 2. (Zaļāka Eiropa) politikas 
mērķī)

Atvieglotas procedūras DP 
grozījumu veikšanai veicot maza 
apjoma resursu pārdali starp 
dažādiem fondiem un prioritātēm

Sociālās infrastruktūras 
finansēšana



ESF+ struktūra
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Atbalsts 
materiālās 

nenodrošinātīb
as mazināšanai 

(EAFVP)

Eiropas Sociālais 
fonds+

Nodarbinātība 
un sociālās 
inovācijas 

(NSIP)

Jauniešu 
nodarbinātības 

veicināšana 
(JNI)

Nodarbinātība, 
izglītība un 

sociālā 
iekļaušana 

(ESF)

Veselības 
programma



ESF+ regulas priekšlikuma 11 
specifiskie mērķi

Sniedz ieguldījumu arī pārējos politikas mērķos, jo īpaši Viedāka Eiropa un 
Zaļāka Eiropa
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Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas Sociālo tiesību pīlāru

Nodarbinātība Izglītība Sociālā iekļaušana

• Darba vietu 
pieejamība

• Darba tirgus 
modernizēšana

• Sieviešu līdzdalība 
darba tirgū, darba 
un ģimenes dzīves 
līdzsvarošana, 
pielāgotas darba 
vides pieejamība, 
aktīva novecošanās

• Izglītības un 
apmācību sistēmas 
uzlabošana, 
iekļaujoša izglītība

• Izglītības un 
apmācību sistēmas 
atbilstība darba 
tirgus vajadzībām

• Mūžizglītība, 
prasmju 
paaugstināšana un 
jaunas prasmes, 
pārkvalifikācija

• Aktīva iekļaušana

• Trešo valstu valstspiederīgo 
un sociāli atstumto kopienu 
sociālekonomiskā integrācija

• Pieejami, kvalitatīvi 
pakalpojumi, sociālās 
aizsardzības uzlabošana 
(veselības un ilgtermiņa 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamība)

• Nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto 
personu sociālā integrācija

• Materiālās nenodrošinātības 
mazināšana



ESF+ un ERAF atbalsta papildinātība

ERAF atbalsta, t.sk. politikas mērķi «Sociālāka Eiropa,
īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru»:

• uzlabot darba tirgu sekmīgumu un piekļuvi kvalitatīvām
darbvietām, attīstot sociālo inovāciju un infrastruktūru

• uzlabot piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem
izglītības, apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot
infrastruktūru

• palielināt marginalizētu kopienu, migrantu un nelabvēlīgā
situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot
integrētus pasākumus, tostarp mājokļa un sociālo pakalpojumu
jomā

Sociālo izaicinājumu risināšanai un iekļaujošas izaugsmes
veicināšanai būtisks ir atbalsts savstarpēji papildinošu investīciju
īstenošanai, kombinējot ES fondu atbalstu vienota mērķa
sasniegšanai
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Indikatīvais laika grafiks regulējuma un 
programmu satura izstrādei
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2021

2020

2018

Budžeta un regulējuma 

izstrāde ES līmenī

Sarunu process starp 

dalībvalstīm un EK

Nacionālo plānošanas 

dokumentu izstrāde

(NAP)

2019 Trialoga process starp EK, 

Eiropas Parlamentu un ES 

Padomi 

PKC novembrī ir uzsācis 

darbu pie detalizētas LV 

vajadzību apkopošanas

PKC 2019. gada ietvaros 

plāno izstrādāt un 

apstiprināt Nacionālo 

attīstības plānu (pamats 

sarunām ar EK)

2019. gada maijā EK publicēs 

‘’investīciju ieteikumus’’ kopā 

ar dalībvalstu specifiskajām 

rekomendācijām un uzsāks 

sarunas ar dalībvalstīm par 

programmu saturuEK cer vienoties par 

budžetu līdz 2019.gada 

maijam un līdz 

2020.gadam vienoties 

par sektorālo regulējumu

Mērķis nodrošināt, ka 

dalībvalstis spēj uzsākt ES 

fondu ieviešanu līdz ar 

2021.gada sākumu

Finanšu ministrija 

sadarbībā ar nozaru 

ministrijām izstrādā fondu 

plānošanas dokumentus 

un normatīvo regulējumu

Latvija ved sarunas  ar EK par 

darbības programmas saturu

Turpinās diskusijas 

Padomes darba grupās EK decembrī uzsāk 

konsultācijas ar dalībvalstīm 

par investīciju vajadzībām



Priekšlikumi ieguldījumiem 
labklājības jomā

1
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Izaicinājumi

Sabiedrības 
novecošanās, 

migrācija

Digitalizācijas 
ietekme, 

nestandarta darbs, 
darba vietu 

kvalitāte

Nodarbinātības 
iespēju un bezdarba 

reģionālās 
atšķirības

Aktīvo 
nodarbinātības 

pasākumu 
pārklājums

Ienākumu 
nevienlīdzība, 

nabadzība

Reģionālās 
atšķirības sociālo 

pakalpojumu 
pieejamībā

Mājokļu 
infrastruktūra
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Fakti

Liels mazo algu 
saņēmēju īpatsvars

Augsts smago un 
letālo darba 

negadījumu skaits. 
Pieaug pirmreizējo 

arodslimnieku skaits

Dalība aktīvajos 
nodarbinātības 

pasākumos salīdzinoši 
zema

Nabadzības un 
sociālās atstumtības 

riskam pakļauto 
iedzīvotāju skaits ir 

viens no augstākajiem 
ES

Liels skaits 
mājsaimniecību nevar 

atļauties sociālos 
pakalpojumus

Sociālās aizsardzības 
izdevumi ir vieni no 

zemākajiem ES

Materiālās atstumtības 
līmenis ir augstāks kā 

ES vidēji
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Invaliditātes prevencija, seku 
mazināšana

• Agrīnā diagnostika funkcionēšanas ierobežojumu 
mazināšanai

• Speciālistu atbalsta komanda vecākiem uzreiz pēc smagas 
diagnozes vai pēc invaliditātes noteikšanas bērnam

• Speciālistu atbalsts pārejas posmā no bērna uz pieaugušo 
(arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes)

• Atbalsts ģimenes locekļiem, kas nodrošina aprūpi 
(apmācības aprūpē, psiholoģisks atbalsts u.c.). 

• Informēšanas un izglītošanas pasākumi, tai skaitā 

o Valsts publiskās pārvaldes informācijas nodrošināšana 
personām ar garīga rakstura traucējumiem

o Sabiedrības informēšanas un speciālistu  apmācību 
pasākumi
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Sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
attīstība un sniegšana 

• Sistēmas izveide asistenta atrašanai, profesionāli asistenti

• Aprūpe mājās (tai skaitā bērniem ar invaliditāti), mobilās 
brigādes, dienas aprūpes centri,  tehnoloģiju izmantošana 
ikdienas aktivitāšu veikšanai un aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai

• Individualizēti, integrēti pakalpojumi cilvēkiem ar ļoti 
smagiem funkcionāliem traucējumiem  un invaliditāti 
(bērniem un pilngadīgām personām) - mājās un speciālās 
pakalpojumu sniegšanas vietās, t.sk. alternatīvās 
komunikācijas līdzekļu izmantošana

• Pakalpojumu sniegšana pēc individuālā budžeta principa
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Sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
attīstība un sniegšana 

• Specializēti pakalpojumi cilvēkiem ar demenci, paliatīvā 
aprūpe, t.sk. 24 h aprūpe un kopdzīvošanas telpas, 
hospisa pakalpojumi mājās un speciālās pakalpojumu 
sniegšanas vietās

• Atbalsts pieejamas dzīves vides veidošanai

• Pieejamas vides un universālā dizaina principu attīstība

• Mājokļu infrastruktūra (demarkācija ar EM aktivitātēm), tai 
skaitā pieejamu īres mājokļu izveide cilvēkiem ar GRT, 
senioriem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes
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Iespēju vienlīdzība, atbalsts 
ģimenēm, ārpusģimenes aprūpe

• Ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu attīstība (tai skaitā mentora atbalsts)

• Atbalsts bērna pieskatīšanai

• Sociālā atbalsta pakalpojums ģimenēm noteiktās 
situācijās

• Sociālie pakalpojumi jauniešiem ar uzvedības un sociālo 
prasmju problēmām

• Vardarbības ģimenē prevencija un novēršana

• Pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības 
mazināšanas programma vistrūcīgākajām personām  
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Sociālā darba attīstība 
pašvaldībās

• Supervīzijas sociālā darba speciālistiem un speciālistiem, 
kuri iesaistīti sociālo pakalpojumu nodrošināšanā

• Speciālistu apmācības dažādu sociālo gadījumu vadībai

• Mentoru piesaiste sociālo dienestu jaunajiem darbiniekiem

• Sociālo darbinieku sertifikācijas sistēmas izstrāde.

• Mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar 
ģimenēm ar bērniem un personām ar GRT, tai skaitā 
attālos reģionos

• Atbalsts sociālā darba jomas profesionālās augstākās 
izglītības un tālākizglītības  nodrošināšanā

• Kopienas sociālā darba attīstība pašvaldībās

• Metodiskais atbalsts sociālā darba speciālistiem
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Bezdarba mazināšana

• Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 
personu kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana

• Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana

• Gados vecāku un darbspēju zaudēšanas riskam pakļauto 
nodarbināto darbspēju saglabāšana un nodarbinātība

• Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

• EURES tīkla darbības nodrošināšana

• Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspēju stiprināšana un 
pakalpojumu modernizēšana 
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Kvalitatīvas darba vietas

• Darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu 
praktiskās ieviešanas veicināšana, nodrošinot arodslimību 
un nelaimes gadījumu prevenciju un kvalitatīvas darba 
dzīves pagarināšanu

• Nereģistrētās nodarbinātības mazināšana un darba 
aizsardzības un darba tiesību uzraudzības un kontroles 
pilnveidošana

• Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ekonomisko iespēju 
veicināšana
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Kādi vēl ieguldījumi būtu 
nepieciešami

• Bezpajumtniecības jautājumu risināšanai

• .......

DISKUSIJA

2
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www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

http://www.lm.gov.lv/

