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Atbalsts vistrūcīgākajām personām 
EAFVP ietvaros

EAFVP plānošanas periods: 2015.gada maijs – 2020.gads

EAFVP finansējums: 48,2 miljoni EUR

EAFVP: nefinansiāls atbalsts

EAFVP Darbības programmas (DP) mērķis: mazināt
nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem
materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko
iedzīvotāju sociālo atstumtību
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EAFVP atbalsta veidi
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Visām trūcīgām personām:

➢ Pārtikas preču komplekti

➢ Gatavās maltītes

➢ Papildpasākumi (informatīvi pasākumi, individuāls un 

grupu darbs, neformāli izglītojoši pasākumi)

Ģimenēm ar bērniem papildus:

➢ Higiēnas un saimniecības preču komplekti bērniem līdz 18 

gadiem

➢ Skolas soma un mācību piederumu komplekti bērniem 5-16 

gadiem

➢ Pārtikas preču komplekti maziem bērniem līdz 2 gadiem

➢ Higiēnas preču komplekti maziem bērniem līdz 2 gadiem



EAFVP atbalsta sniegšanas 
pamatprincipi

➢ Atbalstu sniegt vienlīdzīgi visā valsts teritorijā

➢ Atbalstīt nevis nodrošināt pilnībā (20-30%
apmērā no nepieciešamās dienas uztura
enerģētiskās vērtības)

➢ Pārtikas atkritumu rašanās nepieļaušana

➢ Saimnieciska preču iepakošana, nepieļaujot
preču nepamatotu sadalīšanu mazās
iepakojuma vienībās u.c.
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Iedzīvotāju dziļā materiālā nenodrošinātība 

ES valstīs, % no kopējā iedzīvotāju skaita
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Iedzīvotāju dziļā materiālā nenodrošinātība 

LATVIJĀ, % no kopējā iedzīvotāju skaita



Iedzīvotāju (ar ienākumiem zem nabadzības riska 

sliekšņa) īpatsvars % Latvijā, kas nevar atļauties 

ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienu
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Nabadzības riska indekss Latvijā 

2012.-2015. gadā
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Trūcīgo personu skaita dinamika 

Latvijā 2013.-2016. gadā



Trūcīgu personu skaita dinamika 
Latvijā pa mēnešiem 2014.-2017.gadā
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Nosacījumi EAFVP atbalsta 
saņemšanai

No 2015.gada atbalstu saņem:

➢ Trūcīgas personas (MK noteikumi Nr.299) ar vidējo

ienākumu līmeni 128,06 EUR mēnesī

➢ Krīzes situācijās nonākušas personas (bez ienākumu

izvērtēšanas)



EAFVP vadošās iestādes rīcība (1)

➢ Statistikas datu par trūcīgo personu skaita izmaiņām 
analīze

➢ 2015. un 2016.gada datu par sniegto atbalstu 
analīze

➢ Sociālo dienestu darbinieku aptauja 2017.gada 
sākumā

➢ EAFVP konsultatīvās darba grupas sanāksme 
08.06.2017.

➢ Papildu sanāksme 28.06.2017. ar sociālo dienestu 
pārstāvjiem
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PAAUGSTINĀT TRŪCĪGĀS PERSONAS STATUSA

IENĀKUMU SLIEKSNI NO 128,06 EUR LĪDZ 188,00 EUR:

EAFVP vadošās iestādes sākotnējais 
piedāvājums izmaiņām 

EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumos 

➢ saglabājot iepriekšējos nosacījumus

➢ saglabājot vienotu pieeju atbalsta
saņemšanai visās Latvijas pašvaldību teritorijās
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Ienākumu līmeņu varianti 
Sociālo dienestu darbinieku aptauja 2017.gadā

Trūcīgas personas statusa ienākumu slieksnis mainās tikai
EAFVP atbalsta saņemšanai:

1. Ienākumi lielāki par 128,06 EUR, bet nepārsniedz 153,67 EUR
EAFVP atbalsta saņemšanai atbilstošs ienākumu līmenis ir zemākais līmenis, kuru
110 pašvaldības noteikušas saistošajos noteikumos maznodrošinātas personas
statusam (vairāk nekā par 20% lielāku nekā valstī noteiktais trūcīgas personas
statusam atbilstošais ienākumu līmenis).

2. Ienākumi lielāki par 128,06 EUR, bet nepārsniedz 170,75 EUR
Trūcīgas personas statusam atbilstošs ienākumu līmenis ir 75% no Fonda atbalsta
saņemšanai noteiktā ienākumu līmeņa (izmantots Lietuvas labās prakses piemērs).

3. Ienākumi lielāki par 128,06 EUR, bet nepārsniedz 188,00 EUR
Fonda atbalsta saņemšanai vidējais ienākumu līmenis sakrīt ar Rīcības plāna
projektā par MIL koncepcijas ieviešanu paredzēto.
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• Paplašināt EAFVP atbalsta saņēmēju loku ar

➢ visiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

➢ visām maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem

➢ citām atsevišķām maznodrošinātu iedzīvotāju
grupām tikai konkrētiem atbalsta veidiem

• Nepaaugstināt trūcīgu personu vidējo
ienākumu līmeni līdz 188,00 EUR tikai Fonda
atbalsta gadījumam

Sociālo dienestu priekšlikumi



EAFVP vadošās iestādes rīcība (2)

,
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➢ Sociālo dienestu priekšlikumu izvērtēšana

➢ Sākotnējā piedāvājuma izmaiņām precizēšana:

➢ balstīties uz pašvaldību saistošajos noteikumos

noteiktajiem maznodrošināto personu statusa

piešķiršanas kritērijiem

➢ saglabāt vienlīdzīgu pieeju atbalsta saņemšanai

visā valstī (noteiktu ienākumu līmeni)

➢ nodrošināt atbalstu maznodrošinātajiem

iedzīvotājiem visos pašreiz noteiktos EAFVP

atbalsta veidos

Šāda pieeja paplašinās saņēmēju loku, bet neradīs

administratīvo slogu sociālajiem dienestiem.



Vienlīdzīga pieeja atbalsta 
saņemšanai visā valstī

• Vienlīdzīgas attieksmes princips un nediskriminācijas
princips (horizontālais princips Fondu ieviešanā)

• Dalībvalstīm un Komisijai ir jāveic atbilstīgi
pasākumi, lai novērstu jebkādu diskrimināciju
(Regula Nr.223/2014)
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EAFVP mērķis:

EAFVP palīdz sasniegt konkrēto mērķi mazināt
nabadzības smagākās formas, sniedzot nefinansiālu
palīdzību vistrūcīgākajām personām.



Kas mainās sociālo darbinieku darbā ?

• SD izmanto esošās izziņu veidlapas no SOPA

➢ trūcīgu personu (līdz 128.06 EUR)

➢ maznodrošinātu personu (>128.06 EUR- xx EUR)    

➢ krīzes situācijas (bez ienākumu vērtēšanas)

• SD nodrošina papildus atzīmi maznodrošinātu 
personu izziņā «ES atbalstam», ja ienākumu 
līmenis<188EUR 

➢ ar roku veikta  un parakstīta

➢ SOPA automātiski iedrukāta 

• SD noteiktie izziņas derīguma termiņi nemainās

• SD informē klientus par iespēju saņemt atbalstu
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KONTAKTINFORMĀCIJA:

Labklājības ministrija,

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām Vadošā iestāde

T.67021653

E-pasts: eafvp.vi@lm.gov.lv

Mājas lapa: www.lm.gov.lv

mailto:eafvp.vi@lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/

