Labklājības ministrija

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2017.gada 12 mēnešos
1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017.gada 12 mēnešos:
1.1.Pamatbudžets
Finansiālie rādītāji

2016.gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

2017.gada 12 2017.gada 12
mēnešu plāns
mēnešu
izpilde

3

4

2017.gada 2017.gada 12 2017.gada
12 mēnešu mēnešu plāna 12 mēnešu
izpildes un
un izpildes
izpildes un
2016.gada
starpība
2016.gada
12 mēnešu
12 mēnešu
izpildes
izpildes
izmaiņas
izmaiņas
(procentos)
5=4–2

579 456 142 599 843 250 594 011 452 14 555 310

Euro
2017.gada
12 mēnešu
izpilde pret
2017.gada
12 mēnešu
pārskata
perioda
plānu
(procentos)

7=4:2x100–
8=4:3x100
100

6=3–4

5 831 798

2.5

99.0

6 794 166

7 010 520

6 817 222

23 056

193 298

0.3

97.2

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos

357 966

582 026

582 024

224 058

2

62.6

100.0

Transferti

393 785

614 339

520 558

126 773

93 781

32.2

84.7

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

571 910 225 591 636 365 586 091 648 14 181 423 5 544 717

2.5

99.1

Izdevumi - kopā

579 493 276 599 889 582 593 929 178 14 435 902

5 960 404

2.5

99.0

427 028

5.5

99.1

Atlīdzība

46 066 988

49 020 691

-37 134

-46 332

82 274

119 408

-128 606

-321.6

-177.6

Finansēšana

37 134

46 332

-82 274

-119 408

128 606

-321.6

-177.6

Naudas līdzekļi

37 134

46 332

-82 274

-119 408

128 606

-321.6

-177.6

-33 536

800

-469

33 066

1 269

-98.6

-58.7

-49 598

45 532

-45 531

4 067

91 063

-8.2

-100.0

Finansiālā bilance

Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

•

48 593 663 2 526 676

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 593 929,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 14 435,9 tūkst. euro apmērā, vai
2,5% apmērā.
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•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 593 929,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (599 889,6 tūkst. euro), izlietojums ir 99,0% no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 5 960,4 tūkst.
euro apmērā.

tai skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Finansiālie rādītāji

2016.gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

2017.gada 12 2017.gada 12
mēnešu plāns
mēnešu
izpilde

3

4

2017.gada 2017.gada 12 2017.gada
12 mēnešu mēnešu plāna 12 mēnešu
izpildes un
un izpildes
izpildes un
2016.gada
starpība
2016.gada
12 mēnešu
12 mēnešu
izpildes
izpildes
izmaiņas
izmaiņas
(procentos)
5=4–2

548 672 402 561 775 248 557 452 557 8 780 155

6=3–4

Euro
2017.gada
12 mēnešu
izpilde pret
2017.gada
12 mēnešu
pārskata
perioda
plānu
(procentos)

7=4:2x100–
8=4:3x100
100

4 322 691

1.6

99.2

6 794 166

7 010 520

6 817 222

23 056

193 298

0.3

97.2

374 927

569 076

497 318

122 391

71 758

32.6

87.4

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

541 503 309 554 195 652 550 138 017 8 634 708 4 057 635

1.6

99.3

Izdevumi - kopā

548 672 004 561 776 048 557 417 703 8 745 699

4 358 345

1.6

99.2

Atlīdzība

40 742 050

41 922 902

41 655 941

913 891

266 961

2.2

99.4

398

-800

34 854

34 456

-35 654

8 655.9

-4 356.8

Finansēšana

-398

800

-34 854

-34 456

35 654

8 655.9

-4 356.8

Naudas līdzekļi

-398

800

-34 854

-34 456

35 654

8 655.9

-4 356.8

-71

800

-469

-398

1 269

559.6

-58.7

Finansiālā bilance

Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 557 417,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 8 745,7 tūkst. euro apmērā, vai
1,6% apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 557 417,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (561 776,0 tūkst. euro), izlietojums ir 99,2% no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 4 358,3 tūkst.
euro apmērā.

3
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un
finansēto projektu un pasākumu īstenošana
euro
Finansiālie rādītāji

2016.gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

Resursi izdevumu segšanai

2017.gada 12 2017.gada 12 2017.gada 12 2017.gada
mēnešu plāns
mēnešu
mēnešu
12 mēnešu
izpilde
izpildes un
plāna un
2016.gada 12
izpildes
mēnešu
starpība
izpildes
izmaiņas

3

4

5=4–2

2017.gada 2017.gada
12 mēnešu 12 mēnešu
izpildes un izpilde pret
2016.gada 2017.gada
12 mēnešu 12 mēnešu
izpildes
pārskata
izmaiņas
perioda
(procentos)
plānu
(procentos)
7=4:2x100–
8=4:3x100
100

6=3–4

30 783 740

38 068 002

36 558 895

5 775 155

1 509 107

18.8

96.0

357 967

582 026

582 024

224 057

2

62.6

100.0

18 858

45 263

23 240

4 382

22 023

23.2

51.3

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

30 406 915

37 440 713

35 953 631

5 546 716 1 487 082

18.2

96.0

Izdevumi - kopā

30 821 272

38 113 534

36 511 475

5 690 203

1 602 059

18.5

95.8

5 324 937

7 097 789

6 937 723

1 612 786

160 066

30.3

97.7

-37 532

-45 532

47 420

84 952

-92 952

-226.3

-104.1

Finansēšana

37 532

45 532

-47 420

-84 952

92 952

-226.3

-104.1

Naudas līdzekļi

37 532

45 532

-47 420

-84 952

92 952

-226.3

-104.1

-33 465

0

0

0

-100.0

0.0

-49 598

45 532

-45 531

-8.2

-100.0

Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
Transferti

Atlīdzība
Finansiālā bilance

Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)

33 465

4 067

91 063

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 36 511,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 5 690,2 tūkst. euro apmērā, vai 18,5 % apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 36 511,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (38 113,5 tūkst. euro), izlietojums ir 95,8% no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 602,1 tūkst.
euro apmērā.
2017.gadā izveidotas šādas programmas un apakšprogrammas:
• programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 05.63.00
„Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”;
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• programmas 20.00.00 “”Valsts sociālie pabalsti” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 20.04.00 “Bēgļu
alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi”;
• programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros
izveidota jauna apakšprogramma 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti
labklājības nozarē (2014-2020)”;
• programmas 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un
pasākumu īstenošana” ietvaros izveidotas jaunas apakšprogrammas 69.06.00 “Mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)” un 69.21.00
“Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”.
• programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”
ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 70.08.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana labklājības nozarē”.

2. Izdevumu izpilde 2017.gada 9 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):
Valsts pamatfunkciju īstenošana

2.1.
•
•

04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 27 242,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 741,2 tūkst. euro apmērā, vai 2,8 % apmērā.

Izdevumu palielinājuma ietekmējošie faktori:
Izdevumu palielinājums saistīts ar izmaiņām tiesību normās, kas noteica atbalsta palielināšanu apgādnieku zaudējuma
pensijas saņēmējam, iemaksu objekta palielinājumu valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un
apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas
pabalstu un par personām, kas saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi. Augstākās padomes deputātu pensijas vidējā
apmēra palielināšanās saistīta ar Saeimas deputātu algas izmaiņām 2017.gadā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (27 868,0 tūkst.
euro), ir 97,8% no plānotā finansējuma.

Apakšprogrammas ietvaros veiktie pasākumi:
-

-

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai,
invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms
adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par
personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās padomes deputātu pensiju un
politiski represēto personu pensiju izmaksai.

Programmas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, ir 625,7
tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu, tai skaitā:
- 536,1 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai.
- 54,6 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba
gadījumam.
- 35,0 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai
invaliditātes gadījumam.
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Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas nesasniedza plānoto (skat. 6.pielikumu).

• 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi”:
• 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 28 936,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu (29 056,5 tūkst.euro), izdevumu samazinājums 120,3 tūkst.
euro apmērā vai 0,4 % apmērā.
Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
64,7 tūkst. euro apmērā, jo sākot ar 2015.gadu uzsākta šo pakalpojumu sniegšana un 2017. gadā jauno pakalpojumu
apjoms pieaug, kā arī pakalpojums tiek sniegts arvien vairāk pašvaldībās;

-

izdevumu pieaugums „Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas” pakalpojumu sniegšanai no vardarbību veikušām
pilngadīgām personām 28,0 tūkst. euro apmērā, kopš 2015.gada, kad tika uzsākta šo pakalpojumu sniegšana un 2017.
gadā jauno pakalpojumu sniegšana notiek arvien plašāk Latvijas novados un turpinās, jau intensīvāk nekā 2016.
gadā;

-

izdevumu pieaugums biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” atbalsta pasākumu īstenošanai bērniem ar autiskā
spektra traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas
mācību asistentiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem) 4,9 tūkst. euro apmērā
saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā
finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums nodibinājumam “Fonds Mīlestības pedagoģija” Mīlestības terapijas programmas
nodrošināšanai 12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem,
veicinot viņu integrāciju sabiedrībā 9,9 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam”
piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM” “Biofeedback”
(atgriezeniskās saites) tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti un kustību traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošanai 18,8 tūkst. euro apmērā saistībā ar
likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums
netika plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai „Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”” atbalsta pasākumu realizēšanai bērniem ar
autiskā spektra traucējumiem 9,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto
papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Neredzīgo biedrībai gājēju celiņu asfaltēšanas nodrošināšanai Strazdumuižas
neredzīgo ciematā 13,7 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu
finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Nedzirdīgo savienībai adaptētas informācijas nodrošinājumam cilvēkiem ar dzirdes
invaliditāti 8,7 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu
pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem 38,5 tūkst. euro
apmērā saistībā ar to, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 20.12.2016.gada parakstīto līgumu 2017.gadā
pakalpojumu sniedz divi pakalpojumu sniedzēji, 2016.gadā bija tikai viens pakalpojuma sniedzējs;

-

izdevumu pieaugums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 290,2 tūkst. euro
apmērā saistībā ar to, ka, ņemot vērā iepirkuma par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu 2017. un 2018. gadā rezultātus, pieaugusi samaksa par pakalpojumu sniegšanu;

-

izdevumu pieaugums Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem
līdzfinansēšanai 22,3 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka sākot ar 2017.gadu mainīta viena klienta vienas dienas
valsts budžeta līdzfinansējuma aprēķina metodika un līdz ar to pieaug ik mēnesi nepieciešamā līdzfinansējuma
apjoms;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Neredzīgo biedrībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
dzirdes traucējumiem 73,7 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka pakalpojumi sniegti lielākā apjomā nekā 2016. gadā;

6
-

izdevumu pieaugums 8,5 tūkst. euro apmērā sabiedrības informēšanas kampaņu par invaliditātes reformu (par
izmaiņām invaliditātes noteikšanas kārtībā un personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta pasākumu sistēmā) un
reformu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā īstenošanai – pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika
plānots;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Bērnu fondam 128,1 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka pakalpojumi sniegti lielākā
apjomā nekā 2016. gadā;

-

izdevumu pieaugums 8,4 tūkst. euro apmērā citiem pakalpojumiem.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai 439,9 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka 2017.gadā
piešķirts papildus finansējums mazākā apjomā nekā 2016. gadā;

-

izdevumu samazinājums Latvijas Nedzirdīgo savienībai surdotulka pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar
Invaliditātes likumu personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības
iegūšanai 57,5 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka krasi samazinājies pieprasījums pēc pakalpojuma;

-

izdevumu samazinājums Latvijas Nedzirdīgo savienībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
dzirdes traucējumiem 99,5 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka 2017.gadā piešķirts papildus finansējums mazākā
apjomā nekā 2016.gadā;

-

izdevumu samazinājums Latvijas Nedzirdīgo savienībai surdotulka pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Invaliditātes
likumu personām saskarsmes ar juridiskām un fiziskām personām nodrošināšanai 53,3 tūkst. euro saistībā ar to, ka
pieprasījums pēc pakalpojuma 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu nav samazinājies, bet ir samazinājies darba
apjoms surdotulkiem, jo pieaug pieprasījums pēc attālināta surdotulka pakalpojuma (klientiem izmantojot digitālās
vizuālās saziņas ierīces), līdz ar to samazinās surdotulkiem izbraukumu skaits (ceļā pavadītais laiks) un darba
apmaksai nepieciešamais finansējums;

-

izdevumu samazinājums sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai Dienas centros personām ar garīga rakstura
traucējumiem 57,9 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta ceturtās daļas nosacījumiem jaunizveidotu Dienas centru uzturēšanai valsts līdzfinansējums paredzēts
piecus gadus, turklāt katru gadu mazākā apjomā. 2017.gada sešos mēnešos turpinājās iepriekšējos gados izveidotu
Dienas centru uzturēšanas līdzfinansēšana un netika uzsākta neviena jauna Dienas centra izveidošanas un uzturēšanas
līdzfinansēšana;

-

izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem
bērniem un pieaugušajiem 31,1 tūkst. euro apmērā, saistībā ar to, ka pakalpojumu 2017.gadā bērniem sniedza 2
pakalpojuma sniedzēji, 2016.gadā pakalpojumu sniedza 3 pakalpojuma sniedzēji, pakalpojuma cena bija zem
pakalpojuma pašizmaksas, kas radīja zaudējumus pakalpojumu sniedzējiem. 2017.gada nogalē pakalpojumu izbeidza
sniegt VSIA "Straupes Narkoloģiskā slimnīca". Līgumā par pieaugušo personu rehabilitāciju iekļautā norma par
vienlaicīgu pakalpojuma sniegšanu ne vairāk kā 10 pieaugušām personām, samazināja iespēju savlaicīgi uzsākt
pakalpojumu personām no rindas, periodā, kad pakalpojumu pabeidza vai izbeidza cits pakalpojuma saņēmējs.

-

izdevumu samazinājums asistenta pakalpojuma dzīvesvietā līdz 40 stundām nedēļā nodrošināšanai bērniem ar
invaliditāti, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga
rakstura traucējumiem (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkts) 107,1 tūkst. euro apmērā saistībā ar to,
ka 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā” grozījumos paredzētie asistenta pakalpojumam noteikto mērķa stundu ierobežojumi samazinājuši
izdevumus par asistenta pakalpojuma izmantošanu brīvā laika pavadīšanai. Asistenta pakalpojuma ietvaros
palielinājies asistentu skaits par 50 (no 2016.gada 12 mēnešos 9 651 līdz 2017.gada 12 mēnešos – 9701),
pakalpojuma saņēmēju skaits palielinājies par 60 (no 2016.gada 12 mēnešos 9 506 līdz 2017.gada 12 mēnešos – 9
566), bet saņemtā pakalpojuma apjoms stundās samazinājies par 18,5 tūkst. stundām (no 2016.gada 12 mēnešos
4 250,8 tūkst. stundas līdz 2017.gada 12 mēnešos – 4 232,3 tūkst. stundas);

-

izdevumu samazinājums 1,4 tūkst. euro citiem pakalpojumiem.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 28 936,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (28 983,5 tūkst. euro), izlietojums ir 99,8 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

2017. gada
12 mēnešu izpilde
Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem
bērniem un pieaugušajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija
Sociālo rehabilitāciju saņēmušie:
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1. neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)
420
2. nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)
1 029
3. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)
1 121
4. no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu institūcijā pavadoņi (skaits vidēji gadā)
137
5. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)
1 098
6. no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)
26
7. no psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)
9
8. cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)
30
No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā
rehabilitācija
1.no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)
499
2.vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)
417
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi
1. Personu skaits, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus
18 592
2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)
7 099
3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības)
20 472
4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.:
21 337
4.1. steidzamības kārtā izsniegtie
5 494
4.2. atkārtoti izsniegtie
389
4.3. saremontētie un tehniski apkoptie
525
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti
Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas
0
Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi
1. No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas
12/0
līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai
2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)
72
3. No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu
5/0
izveidei un darbības uzsākšanai
4. Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)
72
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi
1. Līgumu ar līgumorganizācijām, kuras par valsts budžeta līdzekļiem sniedz ilgstošas sociālās
13
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits
2. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
967
pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)
3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem
līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
18,9
rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita (ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes
centros), %
Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu
1. Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta
5
pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē
2. Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatizglītības,
9,9
profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai
3. Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas
36
4. Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un
38
juridiskām personām
5. Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas
1 230

Asistenta pakalpojumu kopā snieguši 9 701 asistenti, t.sk(6;7;8):
6. Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni invalīdi (589 495 stundas, kas ir vidēji 12,32 stundas uz
920
vienu bērnu nedēļā no 01.01.-31.12.2017.)
7. Asistenta pakalpojumu saņēmušie I grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura
traucējumiem (1 977 673 stundas, kas ir vidēji 8,51 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā
4 467
no 01.01.-31.12.2017.)
8. Asistenta pakalpojumu saņēmušie II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem (1 665 092
4 179
stundas, kas ir vidēji 7,66 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā no 01.01.-31.12.2017.)
Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu
bērnu aprūpes iestādē
Personas, par kurām atmaksāti izdevumi
3
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību
uz sociālajām garantijām pierādīšanai
Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā
134
cietušajām personām

Papildus apakšprogrammas ietvaros:
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•
•

•
•

•

•

nodrošināts 3 klientiem suņa-pavadoņa pakalpojums;
sniegts atbalsts:
 biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” pasākumu īstenošanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri
uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas mācību asistentiem un
pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem);
 biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” darbības nodrošināšanai;
 nodibinājumam “Fonds Mīlestības pedagoģija” Mīlestības terapijas programmas nodrošināšanai 12 pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, veicinot viņu integrāciju
sabiedrībā;
 biedrībai “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM” “Biofeedback” (atgriezeniskās saites)
tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un kustību
traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošanai;
 biedrībai „Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”” pasākumu realizēšanai bērniem ar autiskā spektra
traucējumiem;
 Latvijas Neredzīgo biedrībai gājēju celiņu asfaltēšanas nodrošināšanai Strazdumuižas neredzīgo ciematā;
 Latvijas Nedzirdīgo savienībai adaptētas informācijas nodrošinājumam cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti;
nodrošinātas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personām sniedzēju apmācības un
apmācīto personu supervīzijas;
pasākuma „Sociālo darbinieku motivācijas un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana” ietvaros
nodrošināta:
- konkursa „Gada sociālais darbinieks” organizēšana. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies
sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz
profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodinot
visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, popularizējot un veicinot sociālā darba
profesijas prestižu. Nodrošinātas balvas un svinīgais balvu pasniegšanas pasākums.
- lai veicinātu un attīstītu sociālo darbinieku profesionalitāti ikdienas darbā, nodrošināta sociālo
darbinieku VASARAS SKOLAS aktivitāšu organizēšana un īstenošana no 17. līdz 19. jūlijam tūrisma
un atpūtas centrā „Ezernieki” (dalībnieku skaits 60).
- nodrošināta dalība ar sociālo darbu saistītos reprezentācijas pasākumos;
nodrošināta sabiedrības informēšanas kampaņu par invaliditātes reformu (par izmaiņām invaliditātes noteikšanas
kārtībā un personām ar invaliditāti paredzēto atbalsta pasākumu sistēmā) un tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšanas reformu stratēģijas sagatavošana;
6. decembrī kopā ar Iekšlietu ministriju noorganizēts seminārs pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem „Darbs
ar cilvēku tirdzniecības upuri” (piedalījušies 88 sociālie darbinieki, kā arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras
darbinieki).

Apakšprogrammas ietvaros pakalpojumus nodrošina:
Labklājības ministrija,
119 novadu un pilsētu pašvaldības,
līgumorganizācijas, kurām pakalpojumu sniegšanas tiesības deleģētas ar valsts pārvaldes funkciju deleģējuma
līgumu:
- Latvijas Neredzīgo biedrība;
- Latvijas Nedzirdīgo savienība;
- Latvijas Bērnu fonds;
- VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””;
- VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;
VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”;
- VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””;
- VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”,
• līgumorganizācijas, kuras tiesības nodrošināt pakalpojumus ieguvušas publisko iepirkumu konkursa kārtībā,
• organizācijas, kuras valsts budžeta līdzfinansējumu pakalpojumu nodrošināšanai ieguvušas saskaņā ar
04.12.2007. MK noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju
izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”.
Savukārt, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecības izgatavo
VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca”.
•
•
•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 47,3 tūkst.
euro, jo:

•
-

43,8 tūkst. euro finansējuma atlikums asistenta pakalpojumam sakarā ar mainīgās bruto algas darba samaksas
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-

likmes un pakalpojuma apjoma ikmēneša svārstību dēļ;
3,5 tūkst. citiem pakalpojumiem.

• 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 36 013,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 641,7 tūkst. euro apmērā, vai 1,8 % apmērā.
Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
- izdevumu pieaugums atlīdzībai 619,9 tūkst. euro, saistībā ar Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz

380 euro ar 2017.gada 1.janvāri un zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 682,7 tūkst. euro, tai skaitā:
•
33,0 tūkst. euro saistībā ar klienu uzturēšanas izdevumu pieaugumu (ēdināšanas, komunālo
pakalpojumu, inventāra, medikamentu, higiēnas preču iegādes u.c. izdevumu) atbilstoši 2017.gada
19.decembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.588;
• 64,9 tūkst. euro saistībā ar apropriācijas palielināšanu, lai atjaunotu materiāli tehnisko bāzi un
nodrošinātu aprūpes personāla apmācības izdevumus atbilstoši 2017.gada 19.decembra Finanšu
ministrijas rīkojumam Nr.587;
• 584,8 tūkst.euro saistībā ar klientu uzturēšanu saistīto izdevumu (ēdināšanas, komunālo pakalpojumu,
inventāra, medikamentu, higiēnas preču iegādes u.c. izdevumu) palielināšanos cenu sadārdzinājuma dēļ;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 51,5 tūkst. euro saistībā ar apropriācijas palielināšanu, lai valsts
sociālās aprūpes centri “Latgale” un “Rīga” atjaunotu materiāli tehnisko bāzi un valsts sociālās aprūpes centrs
“Rīga” nodrošinātu ugunsdrošības sistēmas pilnveidi atbilstoši 2017.gada 19.decembra Finanšu ministrijas
rīkojumam Nr.587.
- izdevumu pieaugums sociālajiem pabalstiem 9,0 tūkst. euro apmērā, saistībā ar klientu pensiju apmēra
palielināšanos indeksācijas un pārrēķina rezultātā.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
- izdevumu samazinājums atlīdzībai 534,0 tūkst. euro tai skaitā:
•

534,0 tūkst. euro saistībā ar VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” slēgšanu;

- izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 114,6 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

35,4 tūkst. euro saistībā ar apriopriācijas pārdali apakšprogrammai 97.02.00 “Nozares centralizēto
funkciju izpilde”, lai VSACos nodrošinātu centralizētu datu pārraides tīkla darbību;
• izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 79,2 tūkst. euro apmērā saistībā ar apropriācijas
pārdali apakšprogrammai 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” atbilstoši 2017.gada
1.augusta Finanšu ministrijas rīkojumam Nr. 331;
- izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 72,8 tūkst. euro, ņemot vērā, ka 2017.gadā tika plānotas
kapitālās iegādes mazākā apmērā.
•

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 36 013,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (36 254,9 tūkst. euro), izlietojums ir 99,3% no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Apakšprogrammas ietvaros tika veikta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 5 institūcijās (VSAC
„Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme” un VSAC „Zemgale”) (ar 27 filiālēm), kā arī
nodrošināta VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” grupu dzīvokļu uzturēšana. Nodrošināta sociālā aprūpe un
rehabilitācija 4 154 valsts finansētām klientu vietām un 52 klientu vietām, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti
no segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi):
Darbības rezultāts Nr.1:
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un socilās rehabilitācijas
pakalpojumi
1. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
4 154
pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās”
2. Pieprasījums pakalpojumiem (personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav
nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits))

378
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3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās
aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no
valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %)
4. Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu
saņēmēju kopskaitā (%)

81,1%
2,9%

Darbības rezultāts Nr.2:
Efektīvas un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība
1. Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un
sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)
2. Higiēnas prasībām atbilstošais maksimālais vietu skaits valsts sociālās aprūpes centros

2
4 242

Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti sekojoši pakalpojumi:
-

-

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem vecumā līdz 2 gadiem; bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem;
bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem; pieaugušām
personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (personas ar I un II grupas
invaliditāti);
„Pusceļa mājas” pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 2017.gada
12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:
VSAC „Kurzeme”:
-

-

-

filiālē „Ilģi” - veikts ventilācijas sistēmas remonts, dzeramā ūdens atdzelžošanas sistēmas remontdarbi, fasādes
remontdarbi, ūdens apgādes sistēmas remonts, virtuves iekārtu remonts, teritorijas bruģēšana un iebrauktuves
ceļa remonts, iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns, funkcionālās gultas ar pretizgulējuma matračiem,
ratiņkrēsli, virtuves mēbeles;
filiālē „Liepāja” – veikts veļas mašīnas remonts, automašīnas remonts, veikta vienkāršotās fasādes atjaunošanas
projekta dokumentācijas sagatavošana, veikts ūdens cauruļvadu remonts, bojāta jumta seguma nomaiņa, iegādāti
enterālās barošanas sūkņi, iegādāti dīvāni atpūtas telpas aprīkošanai, mobilā kušete - transporta rati, masāžas
galds;
filiālē “Gudenieki” veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, kā arī elektroiekārtu, zemējuma
ierīces un zemējumvada pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude un izbūve;
filiālē “Veģi” veikts automašīnas remonts, iegādāts stūra dīvāns klientu telpu aprīkošanai;
filiālē “Aizvīķi” iegādāts traktors Belarus MTZ 320.4, dators, galda urbjmašīna, 3 gaisa attīrītāji-jonizatori,
cirkulācijas sūknis apkurei, elektriskais malkas zāģis, uzkopšanas ratiņi;
filiālē “Dundaga” veikti 1.stāva sanitāro telpu atjaunošanas darbi;
administrācijai – iegādātas papildus lietotāju licences datorprogrammai ‘’Horizon’’, iegādāti 2 printeri.
Filiālēm “Dundaga”, “Iļģi”, “Gudenieki”, “Aizvīķi”, “Veģi”, “Liepāja” iegādāta dārza, sadzīves un virtuves
tehnika.

VSAC „Latgale”:
-

filiālē „Mēmele” - veikti 1. korpusa otrā stāva dušas, klientu istabiņu un klientu kokapstrādes nodarbību telpas
remontdarbi, iegādāts vertikālais lentzāģis, svari, kombinētā ēvele, virpa kokam, četras elektriskās plītis,
keramikas apdedzināšanas krāsns, podnieka virpa;
filiālē „Litene” – veikti 1. un 2. korpusa klientu dzīvojamo istabu, dušas telpu, 1.korpusa 1.stāva koridora, kāpņu
telpas, 2 kabinetu remontdarbi;
filiālē ”Krastiņi” - veikts 2.stāva koridora un klientu sanitāro telpu kosmētiskais remonts, veļas mājas žāvētavas,
pirts ēkas, pārtikas bloka remontdarbi, uzstādīts granulu apkures katls, iegādāta traktorvilkmes pļaujmašīna;
filiālē „Kalupe” - veikti pusceļa mājas dzīvojamo istabu, virtuves bloka ēdamzāles, koridora un pārtikas
noliktavas kosmētiskie remontdarbi, katlu mājas jumta remonts, iegādāts akordeons;
Filiālē “Lubāna” - veikti klientu istabiņu kosmētiskie remontdarbi, nomainīti logi pirts telpai un administrācijas
ēkai, uzstādītas 2 WC kabīnes vannas istabā, veikti pirts kurtuves, saimniecības ēkas remontdarbi, veikta ūdens
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-

atdzelžošanas iekārtas pārbūve palielinot jaudu, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzlabošana, gaisa pūtēja
uzstādīšana attīrīšanas iekārtai;
administrācijas un filiāļu vajadzībām iegādāta biroja tehnika, filiālēm „Kalupe”, „Krastiņi”, „Litene”, „Mēmele”
iegādāta dārza, sadzīves un virtuves tehnika, filiālēm “Litene” un “Krastiņi” 8 trīsdurvju skapji ar spoguļiem;
filiālēm “Kalupe”, “Krastiņi”, “Litene”, “Mēmele” ārstniecības kabinetu darba funkciju nodrošināšanai iegādāts
medicīniskais un fizoterepeitiskais aprīkojums.

VSAC „Vidzeme”:
-

-

filiālē „Ropaži” – veikta korpusa fasādes atjaunošanas projekta izstrāde un ekspertīze, sagatavots topogrāfiskais
plāns, lai izstrādātu projektu lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai, veikti remontdarbi 7 klientu istabās, 3
sanitārajos mezglos, klientu apģērbu noliktavā, ieklāts linolejs 1.stāva gaitenī, veikts granulu katla remonts,
iegādāta virtuves tehnika un stumjamie ratiņi, profesionālās virtuves mēbeles, 3 nojumes klientu brīvā laika
pavadīšanai;
filiālē „Rūja” – veikta ūdens attīrīšanas stacijas iekārtu pārbūve, iegādāts dūmu sūknis, un veikta tā uzstādīšana
katlu mājā, veikti remontdarbi 8 klientu istabām, klientu virtuves telpā, ieklāts bruģis celiņam gar 3.korpusu,
iegādāti 6 skapji korpusu pārejai un apmeklētāju istabai, sadzīves tehnika;
filiālē „Valka” – veikts apkures katla remonts, veikti remontdarbi 1 klientu istabai, iegādāts iebūvējams skapis,
uzsākti un daļēji veikti būvdarbi sanitārajiem mezgliem 2. un 3. stāvā;
lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu
granulas filiālē „Ropaži”, malka filiālē „Valka”;
filiālēm “Ropaži” un “Rūja” veiktas obligātās veselības kabinetu medicīnas ierīču pārbaudes;
visām filiālēm un administrācijai iegādāti 4 datori.

VSAC „Rīga”
-

-

-

-

filiālē „Ezerkrasti” –, veikti pazemes komunikāciju atrakšanas darbi, veikts aukstā ūdens pazemes cauruļvadu
remonts, veikta siltummezgla tehniskā stāvokļa pārbaude, siltummaiņa nomaiņa, optiskā kabeļa ierīkošana,
veikta tehniskā būvprojekta izstrāde skursteņa nojaukšanai, ,iegādāts ledusskapis medikamentu uzglabāšanai;
filiālē „Pļavnieki” – veikta ūdensvada izvades mezgla pārbūve, veikts siltuma padeves sistēmas remonts,
iegādātas 13 funkcionālās gultas ar matračiem, virtuves tehnika, skābekļa koncentrators,;
filiālē „Jugla” – nomainīts siltummezglā siltummainis, veikts ventilācijas sistēmas avārijas remonts ēdamzēlē,
veikta tehniskā energoefektivitātes būvprojekta izstrāde un ekspertīze, , iegādātas mēbeles, sadzīves un dārza
tehnika,;
filiālē „Baldone”- veikta loga stikla paketes nomaiņa, veikts karstā ūdens sistēmas avārijas remonts, veikta ūdens
padeves sistēmas bojājumu novēršana, veikta tehniskā energoefektivitātes būvprojekta izstrāde un ekspertīze,
iegādāts attīrīšanas iekārtas cirkulācijas sūknis, ūdens cirkulācijas sūknis, virtuves tehnika, iegādātas 2
funkcionālās gultas bērniem;
filiālē “Kalnciems” – iegādāta virtuves tehnika;
filiālē “Rīga” – iegādāta sadzīves un virtuves tehnika, vanna klienta aprūpei;
filiālei “Teika” – veļas mazgājamā mašīna;
administrācijai – iegādātas licences par limita palielinājumu sistēmai “Horizon”, datortīkla testeris, servera tīklu
skapis, mēbeles, kopētājs.

VSAC „Zemgale”:
-

-

-

-

filiālē „Iecava” – veikts remonts 4 klientu istabās, nomainīts linolejs 1.dzīvojamā korpusa 2.stāva vestibilā,
izveidots klientu roku mazgāšanas punkts 1.dzīvojamā korpusa 1.stāva vestibilā veikts remonts apkurināmajai
stādu siltumnīcai, atjaunotas kāpnes, izbūvēta klientu privāto mantu noliktava, veikta durvju nomaiņa, veikta
klientu personīgo mantu noliktavas grīdas, sienu un griestu atjaunošana, veikts 1.korpusa virtuves telpu
kosmētiskais remonts, veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā projekta pārstrāde;
filiālē „Lielbērze” – veikts kosmētiskais remonts administrācijas korpusa telpās, nomainīti ūdens maisītāji,
pārvilkta elektroinstalācija telpā Nr.43, veikta cirkulācijas sūkņa nomaiņa 2. korpusā, veikts elektroinstalācijas
remonts administrācijas korpusa zālē, veikts bīstamo (medicīnas) atkritumu noliktavas remonts, uzstādītas
margas pie 1.korpusa rezerves izejas, veikts 1.korpusa jumta daļējs remonts 60 m2 platībā, elektroinstalācijas
remonts 1.korpusa 2.stāva koridorā, iegādāta funkcionālā gulta, iegādātas mēbeles;
filiālē „Jelgava” – veikts klientu istabas remonts, veikta karstā ūdens cauruļu nomaiņa siltuma mezglā, mīkstā
inventāra noliktavas remonts, montāžas darbi automātisko durvju atvēršanai, izveidots pastaigu celiņš, 1.nodaļas
12 klientu istabu kosmētiskais remonts, izveidota uzbrauktuve un nobrauktuve gājēju celiņam, iegādāta
siltumnīca;
filiālē „Ķīši” - veikts klientu dzīvojamās ēkas kāpņu telpas Nr.1 remonts, klientu gultu un galdu remonts, sociālo
darbinieku kabineta kosmētiskais remonts, klientu dzīvojamās ēkas 2.stāva gaiteņa un klientu atpūtas telpas

12

-

-

kosmētiskais remonts, klientu pirts ģērbtuves sienas un WC priekštelpas kosmētiskais remonts, klientu
nodarbību pagrabstāva telpas norobežojošās sienas remonts, dziļurbuma sūkņa demontāža/montāža, apkures
cauruļvada posma nomaiņa veļas mājas vējtverī, pārtikas noliktavas daļējs remonts, klientu dzīvojamās ēkas
3.stāva atpūtas telpu un gaiteņa kosmētiskais remonts, saimniecības ēkas jumta remonts, veikts biomasas
apkures katlu un apkures sistēmas projekta izstrādāšana, topogrāfiskā plāna izgatvošana;
filiālē “Ziedkalne” – veikti saimniecības ēkas jumta remontdarbi, boileru elektrisko sildelementu nomaiņas
darbi, trīs dzīvojamo istabiņu remontdarbi, saimniecības ēkas četru durvju nomaiņa un aiļu apdare, 1. korpusa
rehabilitācijas telpas grīdas seguma atjaunošana, daļēja gājēju un braucamās daļas cietā seguma atjaunošana,
saimniecības ēkas kosmētiskais remonts, atjaunots teritorijas sētas aizsargkrāsojums, veikta apkures un karstā
ūdens trases atjaunošana, veikts 2 klientu istabu remonts, 1.korpusas 2.stāva klientu dzīvojamās istabas remonts,
2.korpusa 2.stāva sanitāro telpu remonts, veikta plāna izstrāde nojumei un nojumes izveidošana, iegādāts
apkures katls;
administrācijai – veikta mājaslapas dizaina izstrāde un programmēšana;
filiālēm „Iecava”, „Jelgava”, „Ķīši”, „Ziedkalne” iegādāta sadzīves un virtuves tehnika;
filiālēm “Iecava”, “Lielbērze”, “Jelgava”, “Ķīši” un administrācijai iegādāta datortehnika, datorprogrammas un
biroja tehnika;
filiālēm “Ķīši”, “Lielbērze”, “Ziedkalne” iegādātas mēbeles un aprīkojums ārstniecības kabinetiem.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 241,5 tūkst.
euro apmērā, tai skaitā:

-

239,4 tūkst. euro apmērā izdevumu neizpilde, tai skaitā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu
neizpildi 217,3 tūkst. euro apmērā un saņemto no pašvaldībām transfertu neizpildi 22,1 tūkst. euro apmērā, tajā
skaitā:

- VSAC „Rīga” 28,1 tūkst. euro, VSAC „Latgale” 9,1 tūkst. euro, VSAC “Kurzeme” 13,9 tūkst. euro, VSAC
„Zemgale” 5,8 tūkst. euro, Labklājības ministrija 182,5 tūkst. euro saistībā ar ieņēmu par klientiem, kuru
uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi)
samazināšanos un valsts klientu pensiju ieņēmumu mazāku apjomu, nekā sākotnēji plānots;

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde izdevumu daļā ir attiecināma uz:
188,5 tūkst. euro apmērā izdevumiem atlīdzībai, 15,2 tūkst. euro apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 30,4
tūkst. euro apmērā sociāliem pabalstiem un 5,3 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai.

-

2,1 tūkst. euro izdevumu plāna neizpilde, t.sk.: izdevumiem precēm un pakalpojumiem 0,9 tūkst. euro apmērā
saistībā ar to, ka 29.decembra vakarā debitors ieskaitīja maksājumu par sociālo aprūpi, kad vairs nevarēja veikt
izejošos maksājumus VSAC Rīga, sociālajiem pabalstiem 1,2 saistībā ar to, ka 29.decembra vakarā tika ieskaitīts
klientu pensijas par janvāri, kad vairs nevarēja veikt maksājumus VSAC “Vidzeme”.

• Faktiskais atlikums kontā 13,1 tūkst. euro, tai skaitā ieņēmumu pārpilde 11,2 tūkst. euro VSAC “Vidzeme”.

• 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 15,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu (16,0 tūkst.euro) izdevumu samazinājums 1,0 tūkst. euro apmērā vai 6,3 %
apmērā.
Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums 1,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar to, ka 2017.gadam piešķirtais finansējums par 1,0
tūkst. euro ir mazāks kā piešķirtais finansējums 2016.gadam.

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 15,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda
plānu (15,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Latvijas Pensionāru
federācija”).

•

05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”:
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•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4 947,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 678,9 tūkst. euro apmērā, vai 15,9 % apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu palielinājums atlīdzībai 735,0 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, saistībā ar Minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanu līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri un zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanu ar 2017.gada
1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (38,2 tūkst euro),
pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra sēdē
atbalstīto Informatīvo ziņojumu “Par likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam” pedagogu darba samaksas
reformas ieviešanai plānotā finansējuma sadalījumu pa attiecīgajiem resoriem”, lai nodrošinātu 2016.gada
1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu (201,5 tūkst. euro), kā arī saistībā ar papildu finansējumu
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši MK 2015.gada 15.septembra rīkojumam Nr.561 “Par
konceptuālo ziņojumu "Par Sociālās integrācijas valsts aģentūru"” (495,3 tūkst. euro);

-

izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem 99,7 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar nekustāmā īpašuma
apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu (telpu uzkopšanas pakalpojumam) pieaugumu, izdevumu pieaugumu par
ūdeni un kanalizāciju, par ēdināšanu, telpu uzkopšanu un telpu remontdarbiem, kā arī ERAF projekta “Vienotās
Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT
infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšanas izdevumiem;

-

izdevumu palielinājums sociālajiem pabalstiem 0,2 tūkst. euro apmērā, saistībā ar norēķinu par pabalstu
amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.565 "Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām";

-

izdevumu palielinājums pamatkapitāla veidošanai 2,3 tūkst. euro apmērā kvalitatīvu sociālās un profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī infrastruktūras sakārtošanas pasākumiem.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums atlīdzībām 158,3 tūkst euro apmērā, galvenokārt, saistībā ar papildu piešķirto finansējumu
2016.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
nodrošinot 227 personām, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§
8.punktam.

•

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem izpilde 2017.gada 12 mēnešos salīdzinot ar 2016.gada 12 mēnešiem
samazinājusies 33,8 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

-

iekasēto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoms, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu,
samazinājies 31,2 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, bezdarbnieku apmācībai, pārtraukts nomas līgums par
zobārstniecības kabineta nomu kā arī samazinājies maksas rehabilitācijas kursu pakalpojumu apjoms, jo pieaudzis
valsts budžeta klientu skaits;

-

valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
(attiecīgi arī izdevumi), salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājušies 2,6 tūkst. euro apmērā
saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās
no starptautiskajām operācijām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas pamatojoties uz
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 panta (1) daļu, atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku karavīru
rehabilitācijas plānam.

•

Ieņēmumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4 969,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (4 957,1 tūkst. euro) ir 100,2 % no plānotā finansējuma apmēra sakarā ar iekasēto
maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu pārpildi, jo bija lielāks nekā plānots pieprasījums
pēc viesnīcas pakalpojumiem un maksas sociālās rehabilitācijas kursiem.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
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Darbības rezultāti

2017. gada 12mēnešu
izpilde

Darbības rezultāts Nr. 1:
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga
informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām
Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas
2 262
Darbības rezultāts Nr. 2:
Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai
nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē
1. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta profesionālā
407 (t.sk. 67 personas
piemērotība
atbalsta punktos
Latvijā)
2. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas
309
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
3. Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās
23
aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)
4. Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas
32,9%
iekārtojušās darbā (%)
Darbības rezultāts Nr. 3:
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas
Pielāgotie automobiļi
29
Darbības rezultāts Nr. 4:
Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija
1. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā,
3 949
pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
(t.sk. 2 651 persona ar
likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā
funkcionālajiem
cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu
traucējumiem
invaliditāti
darbaspējas vecumā,
652 politiski represētās
personas, 258 personas
- ČAES avārijas seku
likvidācijas dalībnieki
un avārijas rezultātā
cietušās personas, 386
persona ar
funkcionāliem
traucējumiem pēc
darbspējas vecuma,
kuras strādā un 2
personas ar
prognozējamu
invaliditāti)
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu
32,6%
pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)
3. Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no
32
starptautiskajām operācijām
Darbības rezultāts Nr. 5:
Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība
1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu
99,9%
skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%)
2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu
0,1%
skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%)
3. Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars
77%
respondentu skaitā (%)
4. Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars
95%
respondentu skaitā (%)
Veikta apmācība 24 izglītības programmās, t.sk.:
- Jūrmalas profesionālā vidusskolā - 17, (t.sk. 4 profesionālās vidējās izglītības programmas, 1 arodizglītības
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programmas, 2 profesionālās pamatizglītības programmas, 6 profesionālās tālākizglītības programmas, 1 pilnveides
izglītības programma un 3 neformālās izglītības programmas);
-Koledžā 7 izglītības programmas.
Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4 947,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu 4 957,4 tūkst. euro, izlietojums ir 99,8 % apmērā no plānotā finansējuma.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 10,3 tūkst. euro
apmērā izdevumiem sociālajiem pabalstiem, jo nav sniegts apmācības pakalpojums bezdarbnieku
apmācībai, līdz ar to netiek izmaksātas stipendijas Bezdarbnieku apmācību izglītojamiem

•

Faktiskais konta atlikums 22,2 tūkst euro apmērā, tai skaitā 12,8 tūkst euro sakarā ar maksas pakalpojumu
virsplāna ieņēmumiem, jo pieprasījums pēc maksas rehabilitācijas pakalpojumiem un viesnīcas
pakalpojumiem bija lielāks kā plānots un 9,4 tūkst. euro no pašu ieņēmumiem, kas tika ieskaitīti gada beigās
un izdevumus vairs nebija iespējams veikt .

•

05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām”:

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 124,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu (24,0 tūkst.euro), izdevumu pieaugums 100,2 tūkst. euro apmērā vai 417,5
% apmērā.
Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO” darbības
nodrošināšanai 36,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu
finansējumu, kas ir lielāks nekā 2016. gadā piešķirtais finansējums organizācijas darbības nodrošināšanai (2016.gadā
24,0 tūkst. euro, bet 2017.gadā 60,0 tūkst. euro);

-

izdevumu pieaugums nodibinājumam „Mārtiņa fonds” telpu remontam psiholoģiskās rehabilitācijas centrā „Dūjas”
6,5 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu
pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai „Cerību spārni” sociālā atbalsta centra „Cerību māja” jumta remontdarbu veikšanai
20,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu
pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Neredzīgo biedrībai darbības nodrošināšanai 0,6 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā
„Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika
plānots;

-

izdevumu pieaugums Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai darbības nodrošināšanai 1,0 tūkst. euro apmērā saistībā
ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā
finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijai "Sartorius" rehabilitācijas nometnes "Izaicinājumi
cilvēkiem ar invaliditāti" organizēšanai 10,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam”
piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai "Neredzīgo sporta klubs "Elpa"" speciālā airēšanas trenažiera iegādei 1,1 tūkst. euro
apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016.
gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai "Dižvanagi" aktivitāšu nodrošināšanai 5,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par
valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika
plānots;

-

izdevumu pieaugums biedrībai "Inčukalna invalīdu biedrība" apkures ierīkošanai aušanas darbnīcā un apkures
elementu nomaiņa koplietošanas telpās 5,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam”
piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienībai „Aizvējš” pasažieru transporta
iegādei 15,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu
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pasākumam, kuram 2016. gadā finansējums netika plānots.

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 124,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (124,2 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

•
•

Sniegts atbalsts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai, Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO”, biedrībai „Dižvanagi”, Latvijas Miopātijas slimnieku
asociācijai „Sartorius”, biedrībai „Neredzīgo sporta klubs „Elpa””, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
invalīdu apvienībai „Aizvējš”, biedrībai „Inčukalna invalīdu biedrība”, nodibinājumam „Mārtiņa fonds” un
biedrībai „Cerību spārni”.

05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2 107,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 173,8 tūkst. euro apmērā, vai 9,0% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums atlīdzībai 140,5 tūkst.euro apmērā, tai skaitā:
•
•

izdevumu pieaugums zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (20,3 tūkst. euro);
izdevumu pieaugums, saistībā ar samaksu par papildu darbu ārstiem ekspertiem ekspertīžu veikšanai, lai
risinātu invaliditātes ekspertīžu rindu problēmas, atbilstoši FM 2017.gada 9.oktobra rīkojumam Nr.425
(120,2 tūkst. euro);

-

izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 39,0 tūkst. euro, galvenokārt, lai nodrošinātu iestādes darbību
un materiāltehnisko bāzi (pasta pakalpojumiem), ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas
(LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”
rezultāta uzturēšanai, projekta ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšanai, ERAF projekta "VDEĀVK
infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu
izvērtēšanai" ietvaros iegādāto tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai – rindu sistēmas printera
nodrošināšanai ar termolenti, invalīdu apliecību drukas printeru apkalpošanas izdevumu nodrošināšanai pēc
garantijas laika un invalīdu apliecību izgatavošanas procesā tehnisko materiālu zudumu novēršanai;

-

izdevumu pieaugums sociālajiem pabalstiem 0,8 tūkst.euro, lai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.panta (1) daļu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas darbinieka nāves gadījumā nodrošinātu vienreizēja pabalsta izmaksu personai, kura uzņēmusies
darbinieka apbedīšanu;

-

izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 71,2 tūkst. euro apmērā invaliditātes apliecību izgatavošanai
nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu nomaiņai un novecojušās datortehnikas nomaiņai rezidentiem.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums atlīdzībām 4,1 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, saistībā ar ārstu rezidentu apmācību;
izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 73,6 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu – ekspertu apmācībai Rīgas Stradiņa universitātes
Tālākizglītības fakultātē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§
6.14.2.apakšpunktam, kā arī ERAF projekta „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās
bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” aktivitātes „Invalīdu apliecību
izgatavošanas iekārtu un programmatūras iegāde un uzstādīšana” ietvaros iegādātās tehnoloģiskās iekārtas
uzturēšanai;

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (10 nodaļu)
darbība:
2017.gada 12 mēnešu
plāna izpilde
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Darbības rezultāts Nr.1:
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas
invaliditātes un invaliditātes ekspertīze
1.Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)

68 489

2. Personām sniegtie pakalpojumi kopā (izņemot invaliditātes apliecības)

121 945

2.1. personas, kurām veikta prognozējamas invaliditātes ekspertīze (skaits)
2.2. personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze (skaits)

65 personām
23 929

2.3.personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze (skaits)
50 102
2.4. izsniegti atzinumi (skaits)
41 783
2.5. izvērtētas un sagatavotas e-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK)
796
Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)
2.6. izvērtētas un sagatavotas veidlapas saistībā ar starpvalstu (Krievijas
313
Federācijas un Baltkrievijas Republikas) izpildi (skaits)
3. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits)
69 307
Darbības rezultāts Nr.2:
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība
1.Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums
(dienas)
2. Elektroniski saņemto iesniegumu invaliditātes ekspertīzei skaits un
īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)
3. Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes
ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā)

31,3
338/0,5%
Izstrādāta sertificētu ārstu
apmācības programma VDEĀVK,
ko apgūst 3 sertificēti ārsti

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2 107,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (2 191,0 tūkst. euro), izlietojums ir 96,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 83,3 tūkst.
euro apmērā, t.sk.:

-

29,8 tūkst. euro atlīdzībai papildus ekspertīžu veikšanā iesaistījās mazāks skaits vecāko ārstu ekspertu un ārstu
ekspertu (iemesli - darba nespēja, slodzes izmaiņas, darba attiecību izbeigšana);

-

48,4 tūkst. euro rezidentu atlīdzībai, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.685
"Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" noslēgtajam līgumam starp Rīgas Stradiņa universitāti
un VDEĀVK, viena rezidenta apmācības izmaksas ir noteiktas 1 172,23 euro mēnesī (norādītais finansējums par
rezidenta apmācību tiek nodrošināts vienādā apmērā visām ārstniecības iestādēm ), tai skaitā par dežūru stundām virs
normālā darba laika, piemaksām par nakts dežūrām, svētku dienām, mājas dežūrām, taču VDEĀVK funkciju ietvaros
šādas dežūras nav paredzētas, kā rezultātā veidojas izdevumu atlikums. Atlīdzības atlikuma apmēru ietekmē arī ārstu
un cita mācību personāla atlīdzībai par rezidentu teorētisko un praktisko apmācību paredzētais finansējums
gadījumos, ja ārsts pasniedzējs ir bijis atvaļinājumā vai slimības gadījumā.

-

4,8 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, jo iepirkuma rezultātā biroja preču iegāde tika veikta par mazāku summu
nekā sākotnēji plānots;

-

0,3 tūkst. euro kapitālajām iegādēm, jo rezidentu apmācībai paredzētajai datortehnikas nomaiņai izlietots mazāks
finansējums nekā sākotnēji plānots.

•

05.63.00 „Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”:

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 65,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (65,5 tūkst. euro) izlietojums ir 100 % apmērā.
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Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
-

sniegts atbalsts Sociālā darba veterānu biedrībai „Dzīves prieks” pasākumu organizēšanai (par valsts budžeta
līdzekļiem organizēta ekskursija no Daugavpils uz Rīgu (līgums LM 2017/24-1-04/17));
sniegts atbalsts Draudzei „Jaunatne ar misiju Rīga” pielāgota transporta līdzekļa cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iegādei (ar valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumu, iegādāts pielāgots transporta līdzeklis cilvēkiem ar kustību
traucējumiem (līgums LM 2017/24-1-04/13));
sniegts atbalsts Biedrībai Resursu centrs sievietēm „Marta” projekta aktivitāšu nodrošināšanai (ar valsts budžeta
līdzekļu līdzfinansējumu nodrošinātas projekta „Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties.” ietvaros rīkotās „Puišu klubu”
un „Celies!” aktivitātes (līgums LM 2017/24-1-06/01));
sniegts atbalsts biedrībai „Rīgas aktīvo senioru alianse” uzsākto projektu realizācijai (ar valsts budžeta līdzekļu
līdzfinansējumu turpinātas aktivitātes projektos „Latvijas 100 gade”, „Kopienas sociālā atbalsta māja”, „Sociālo
kompetenču apguve”, kā arī, atbilstoši līgumam, veikti izdevumi biedrības darbības nodrošināšanai (līgums LM
2017/24-1-06/05)).

-

Apakšprogrammas izpildītājs Labklājības ministrija (finansējums tika pārskaitīts Sociālā darba veterānu biedrībai
„Dzīves prieks”, Draudzei „Jaunatne ar misiju Rīga”, Biedrībai Resursu centrs sievietēm „Marta”, biedrībai „Rīgas aktīvo
senioru alianse”).

•

07.00.00 “Darba tirgus attīstība”:

•

07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”:

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 442,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 567,9 tūkst. euro apmērā vai 8,1 % apmērā.

Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu palielinājums atlīdzībai 127,8 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai
papildu piešķirto finansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.
punktam (107,3 tūkst. euro apmērā) un saistībā ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā 20,5 tūkst. euro apmērā;
izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem 59,8 tūkst. euro, galvenokārt. saistībā ar ERAF projekta
„Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un
centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu
BURVIS sarežģītu datu kļūdu labojumu novēršanu, kā arī saistībā ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu
brīvprātīgo programmas “PALDIES!” funkcionalitātes un dizaina pilnveidošanu un Microstrategy (Horizon BI)
nodrošināšanu.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums atlīdzībai 507,0 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar strukturālo reformu īstenošanu un
atalgojuma politikas realizāciju atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017.gadam” ;

-

izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 165,0 tūkst. euro, saistībā ar strukturālo reformu (iestāžu
darbības un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai) atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017.gadam”.

-

izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 83,9 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, informācijas tehnoloģiju
nodrošināšanai un saistībā ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu
Latvijā, jo 2017.gadā salīdzinot ar 2016.gadu netika plānoti un veikti izdevumi kapitālajām iegādēm.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
-

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība.
2017.gada 12 mēnešu
izpilde

Darbības rezultāti:
Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)

66 008
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Rādītājā iekļauta reģistrēto bezdarbnieku vizīte pie aģenta, konsultāciju, individuālo karjeras konsultāciju,
profilēto dalībnieku skaits, kā arī sadarbība ar darba devējiem. Netiek iekļauta informācija par grupu karjeras
konsultāciju dalībniekiem, informatīvo dienu dalībniekiem, attālināti apkalpotajiem klientiem.
Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)
108
Klientu apkalpošanā nodarbinātie darbinieki – nodarbinātības aģenti, nodarbinātības organizatori, karjeras
konsultanti, koordinējošie eksperti, specializētais konsultants
Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka
vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos darba tirgus politikas
pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)
56,1%
Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)
29 368
Tiek uzskaitīti klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV
reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS
klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku
Pasākuma ”Bēgļu integrēšanas pasākuma īstenošana” ietvaros, veiktas šādas aktivitātes:

-

-

92 bezdarbniekiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu sniegtas specializētā konsultanta konsultācijas;
33 bezdarbniekiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu piedāvātas latviešu valodas apmācības - 7 nokārtoja VISC
valsts valodas eksāmenu, 3 saņēma A1 valodas līmeņa apliecības, 3 saņēma A2 valodas līmeņa apliecības, 1
saņēma B1 valodas līmeņa apliecību;
92 bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu sniegts atbalsts darba atrašanai,
piedāvājot piemērotas vakances, organizējot tikšanās ar potenciālo darba devēju, nodrošinot mutiskus un
rakstiskus tulkošanas pakalpojumus darba devēju interviju laikā un darba līguma tulkošanā personai saprotamā
valodā;
72 patvēruma meklētājiem tika sniegtas 7 lekcijas "Darba iespējas Latvijā" arābu, tigrinu un krievu valodās;
108 patvēruma meklētājiem specializētais konsultants sniedza konsultācijas PMIC “Mucenieki” par darba
iespējām Latvijā, 23 no tiem atkārtoti darbā un uz 29.09.2017. darba attiecībās ir 17.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 6 442,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (6 453,7 tūkst. euro), izlietojums ir 99,8 no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 11,4 tūkst. euro
apmērā, t.sk.:
- precēm un pakalpojumiem 11,4 tūkst. euro, tai skaitā:
9,9 tūkst. euro apmērā iestādes pamatfunkciju nodrošināšanas ietvaros, Brīvprātīgo darba veicēju mājas lapas
uzturēšanai, pielāgošanai un konsultatīvajam atbalstam, saistībā ar pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšanos,
kā arī piegādātājs plānotajā apmērā un termiņā neveica BURVIS/CVVP papildinājumu izstrādi un ieviešanu,
1.5 tūkst. euro apmērā Bēgļu integrācijas pasākumam, jo saistībā ar vakancēm plānotā apjomā netika veikti
uzturēšanas izdevumi (telpu noma, telpu uzkopšana, pasta pakalpojumi), kā arī e-bukletu izstrādei nepieciešamais
finansējums iepirkuma rezultātā bija mazāks nekā sākotnēji tika plānots.

•
•
•

20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas”:
20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 251 066,8 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 9 801,2 tūkst. euro vai 4,1%.

Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
- izdevumu palielinājums pamatā saistīts ar izmaiņām tiesību normās, kas noteica ģimenes valsts pabalsta vidējā
apmēra palielināšanos par ceturto un nākamajiem bērniem, atlīdzības apmēra par adoptējamā bērna aprūpi un pabalsta
aizbildnim bērna uzturēšanai palielināšanās, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vidējā apmēra palielināšana. Izdevumu
palielinājums saistīts arī ar atsevišķu valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaita un/vai vidējā apmēra palielināšanos.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (253 842,3 tūkst.
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euro), ir 98,9% no plānotā finansējuma.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināta valsts sociālo pabalstu sistēmā ietilpstošo pabalstu un atlīdzību izmaksa, tajā
skaitā:
- regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti:
ģimenes valsts pabalsts; piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; bērna kopšanas pabalsts un piemaksu
pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem;
pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu; atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu; atlīdzība par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās; valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsts; atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi; bērna invalīda kopšanas pabalsts; pabalsts
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; valsts speciālā atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam ar noteiktu darbspēju zaudējumu 10 – 25%; valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm; valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem, pabalsts
par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
- vienreiz izmaksājamie valsts sociālie pabalsti:
bērna piedzimšanas pabalsts; atlīdzība par adopciju; apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmējs.
Visu pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu ir 2 775,5
tūkst. euro, tajā skaitā:
Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem nesasniedza plānoto par 3 209,2 tūkst. euro, jo:
a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
- 1 062,9 tūkst. euro euro bērna piedzimšanas pabalstam;
- 630,8 tūkst. euro bērna kopšanas pabalstam;
- 324,0 tūkst. euro valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam;
- 159,7 tūkst. euro pabalstam aizbildnim par bērna uzturēšanu;
- 64,1 tūkst. euro sociālajam pabalsts ČAES avārijas seku likvidētājiem;
- 59,8 tūkst. euro atlīdzībai par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
- 31,0 euro atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
b) faktiskais pabalsta saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
- 319,9 tūkst. euro valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem;
- 219,2 tūkst. euro piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
- 116,7 tūkst. euro bērna invalīda kopšanas pabalstam;
- 92,8 tūkst. euro ģimenes valsts pabalstam;
- 82,7 tūkst. euro atlīdzībai par bērna adopciju;
- 28,7 tūkst. euro pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
- 11,2 tūkst. euro transporta kompensācijai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
- 5,7 tūkst. euro atlīdzībai par adoptējamā bērna aprūpi.
Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem pārsniedza plānoto par 433,7 tūkst. euro, jo:
a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
- 323,6 tūkst. euro kaitējuma atlīdzībai ČAES avārijas seku likvidētājiem;
b) faktiskais pabalsta vidējais apmērs pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
- 108,0 tūkst. euro pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana;
c) faktiskais pabalsta saņēmēju skaits pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
- 2,1 tūkst. euro apbedīšanas pabalstam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

•
•

20.02.00 „Izdienas pensijas”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 38 412,1 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 4 373,8 tūkst. euro vai 12,8%.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:
- Izdevumu palielinājums saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanos, tai skaitā
2016.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas ietekmi un no jauna piešķirto pensiju vidējā apmēra pieaugumu.
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•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu
(38 900,0 tūkst. euro), ir 98,7% no plānotā finansējuma.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā,
t.sk: - izdienas pensijas bijušajiem:
- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta
pakāpēm,
- Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām,
- diplomātiem,
- tiesnešiem,
- prokuroriem,
- valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem
darbiniekiem.
Visu izdienas pensiju izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu ir 487,9
tūkst. euro, tajā skaitā:

Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem nesasniedza plānoto par 161,5 tūkst. euro, jo:
a) faktiskais pensijas/pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu):
- 160,1 tūkst. euro izdienas pensijām;
b) faktiskais pabalsta vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu):
- 1,4 tūkst. euro pabalstam pārdzīvojušam laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā.
Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem pārsniedza plānoto par 2,6 tūkst. euro, jo faktiskais pabalsta saņēmēju
skaits pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu):
- 2,6 tūkst. euro apbedīšanas pabalstam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā.
Izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
nesasniedza periodā plānoto par 329,0 tūkst. euro, jo mazāk nekā plānots bija nepieciešama dotācija izdevumiem
izdienas pensiju piemaksām, jo faktiskais piemaksu saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu).

•
•

20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 150 314,0 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies par 9 437,8 tūkst. euro vai 5,9%.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
- Izdevumu samazinājums pamatā saistīts ar piemaksu pie vecuma pensijām saņēmēju skaita samazināšanos.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (150 314,0 tūkst.
euro), ir 100% no plānotā finansējuma.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Nodrošināts valsts atbalsts piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas
stāžu līdz 1996. gadam.
Visu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra.

•
•

20.04.00 “Bēgļa alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos ir 158,1 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējā gada
attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies par 158,1 tūkst. euro vai 100,0%.

Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
- palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojumam Nr.294 un
Finanšu ministrijas 2017.gada 22.jūnija rīkojumam Nr.264, veidot līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas valsts
pamatbudžeta apakšprogrammas 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” uz LM pamatbudžeta
apakšprogrammu 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti un citi atbalsta pasākumi” 230
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256 euro apmērā (2017.gada finansējums), lai sākot ar 2017.gadu nodrošinātu pabalstu uzturēšanās izmaksu
segšanai bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai piešķiršanu un izmaksu.

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (230,3 tūkst.
euro), ir 68,6% no plānotā finansējuma.
Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, ir 72,2
tūkst. euro. Izdevumi nesasniedza plānoto par 72,2 tūkst. euro mēnesī, jo faktiskais saņēmēju skaits nesasniedza
periodā plānoto (skat. 6.pielikumu).

•
•
•

21.00.00 “Darba apstākļu uzlabošana”:
21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”:
Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2 838,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 230,5 tūkst. euro apmērā, vai 8,8 % apmērā.

Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums atlīdzībai 233,6 tūkst. euro, tai skaitā:
• izdevumu pieaugums zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (16,6 tūkst. euro);
• izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.3.apakšpunktam (217,0 tūkst. euro).

-

izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 108,3 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar :
•
•
•

-

veikto kosmētisko remontu Valdemāra ielā 38 korpuss I, Rīgā, Valsts darba inspekcijas Pārvaldes (3.stāva)
un Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas (5.stāva) telpās;
veikts remonts Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas durvju kodu sistēmai;
iegādāti individuālās aizsardzības līdzekļi, tajā skaitā ķiveres un darba apavi, 47 datoru monitori, mēbeles
Rēzeknes un Tukuma birojam, biroja un apmeklētāju krēsli, 16 galda drukas iekārtas, 36 videoreģistratori
inspektoru automašīnām, 64 viedtālruņi inspektoru oparetīvākas darbības nodrošināšanai.

izdevumu pieaugums sociālajiem pabalstiem 1,3 tūkst.euro, lai saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.panta (1) daļu Valsts darba inspekcijas darbinieka nāves gadījumā
nodrošinātu vienreizēja pabalsta izmaksu personai, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums atlīdzībām 15,4 tūkst. euro apmērā, galvenokārt, saistībā 2016.gadā veikto vienreizējo
līdzekļu pārdali, lai nodrošinātu novērtēšanas prēmiju izmaksu iestādes darbiniekiem;

-

izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 36,3 tūkst euro apmērā, galvenokārt komandējuma izdevumiem
un transportlīdzekļu uzturēšanai;

-

izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 60,9 tūkst. euro saistībā ar mazākām plānotajām kapitālajām
iegādēm.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
- nodrošināta Valsts darba inspekcijas darbība;
- pārskata periodā sekmēta normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai
preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu:
2017.gada 12 mēnešu
izpilde
Darbības rezultāts Nr.1:
Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā
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nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu
1. Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 622

1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās
nodarbinātības risks, (skaits)

3 030

1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%)

13,6%

1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs

4/600

1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu
apsekojumu skaits)
2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba
apstākļiem/kampaņā izglītotās personas
3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%)

2 250

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba
tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.), (izglītoto personu
skaits)
5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību
jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi,
publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)

1/205
5,3%
768

1 734

Darbības rezultāts Nr.2:
1.

2.

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība
Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas
nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav
paziņots Valsts ieņēmumu dienestam, (tikko noslēgts darba līgums, %)
Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits
attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

27,6%
78%

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2 838,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (2 838,9 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

22.00.00 „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”:

•

22.01.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”:

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 803,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 64,0 tūkst. euro apmērā, vai 8,7% apmērā.

Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums atlīdzībai 54,4 tūkst. euro, tai skaitā:
•
•

-

izdevumu pieagums zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22. punktam (5,5 tūkst. euro);
izdevumu pieaugums saistībā ar atalgojuma politikas realizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada
18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.3.apakšpunktam (48,9 tūkst. euro atlīdzībai).

izdevumu palielinājums precēm un pakalpojumiem 14,1 tūkst. euro, saistībā ar pētījuma “Bērna vajadzībās pamatots
atbalsts ārpusģimenes aprūpē” veikšanu un remontdarbu veikšanu Ventspils ielā 53, Rīgā.

Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 4,5 tūkst. euro apmērā, jo kapitālās iegādes veiktas mazākā
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apmērā..

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
- nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība;
2017.gada 12
mēnešu izpilde
Darbības rezultāts Nr.1:
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība- sekmēta bērnu tiesību
nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai
1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:
408
1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:
121
1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām
26/21%
un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)
1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas
287/70%
izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu
kopskaitā (skaits/%), t.sk.:
1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to
194/68%
īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)
2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)
1 101
3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību,
521/54%
iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)
4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)
2 974
5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā (skaits/%)
471/80%
6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām
2 720
personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)
7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)
634
8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19.1
344
punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (personu
skaits)*
Darbības rezultāts Nr.2:
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās
1. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)
21 447
2. Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā
84%
(%)**
3. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes
15 237/71%
situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)
4. Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota
63/0,41%
inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām
kopskaitā (skaits/%)**
Darbības rezultāts Nr.3:
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts
1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)
39/28%
2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits)
1 214
3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos
3 620
(konsultāciju skaits)
4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)
65
Darbības rezultāts Nr.4:
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība
Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām
94%
konsultācijām (respondentu īpatsvars %)
-
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•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 803,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (803,9 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 0,4 tūkst.
euro, t.sk. 0,2 tūkst. euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 0,2 tūkst. euro
pamatkapitāla veidošanai.

•

22.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”:

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 908,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu (262,8 tūkst.euro), izdevumu pieaugums 645,5 tūkst. euro apmērā vai
245,6 % apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu pieaugums Valsts programmai bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2017.gadam (turpmāk – valsts
programma 2017.gadam) 319,4 tūkst. euro apmērā saistībā ar papildus piešķirto finansējumu jaunās politikas
iniciatīvas „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai;

-

izdevumu pieaugums nodibinājumam „Centrs Dardedze” telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegādei 14,0 tūkst. euro
apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2016.
gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums pasākumiem ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā pielāgošanai: sabiedrības informēšana
ģimenes atbalstam, 90,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirto papildu
finansējumu pasākumiem, kuriem 2016. gadā finansējums netika plānots;

-

izdevumu pieaugums valsts programmas 2017.gadam pasākumiem, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 31.10.2017.
rīkojumu Nr.631 „Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē” pārdalīts
finansējums no jaunajai politikas iniciatīvai „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” neizlietotā finansējuma
222,1 tūkst. euro apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 908,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (910,6 tūkst. euro), izlietojums ir 99,7% no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros veikti pasākumi Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2017.gadam ietvaros:
• 1.1. sadaļā „Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un atzinumu sniegšana
bāriņtiesām, kā arī potenciālo jauno audžuģimeņu apmācība” nodrošināta:
 psiholoģiskās palīdzības sniegšana – 4 350 konsultācijas;
 vidēji mēnesī 41 atbalsta grupu organizēšana un vadīšana, kopā 329 atbalsta grupas ar vidējo dalībnieku
skaitu – 7;
 4 reģionālo atbalsta grupu organizēšana un vadīšana ar kopējo dalībnieku skaitu 1 405;
 audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošana (piedalījušies 183 dalībnieki);
 potenciālo audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 95 personas;
 potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 184 personas.
• 1.2. sadaļā „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komandas darbības nodrošināšana”
nodrošināta:
 palīdzības sniegšana 14 krīzes gadījumos (9 izbraukumi un 5 gadījumos sniegta palīdzība uz vietas Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā – 2 gadījumos sniegtas klātienes psiholoģiskās konsultācijas (kopā pa
diviem gadījumiem 7), 2 gadījumos tālruņa konsultācijas (kopā pa diviem gadījumiem 3) un vienā
gadījumā novadīta viena radošā darbnīca par drošības jautājumiem pēc krīzes situācijas; sniegts atbalsts
127 bērniem, 13 speciālistiem, 12 ģimenes locekļiem, 15 pedagogiem). Papildus 6 gadījumos ievākta
informācija, bet palīdzība nav bijusi nepieciešama;
 6 supervīziju organizēšana un vadīšana darbiniekiem, kuri nodrošina krīzes komandas darbību un piedalās
gadījumu risināšanā (supervīzijās piedalījušies vidēji 7 darbinieki katrā).
• 1.3. sadaļā „Radošās darbnīcas PII pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības
riskiem, sadarbību ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā”
nodrošināta radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana (piedalījušies 240 dalībnieki).

26
• 1.4. sadaļā „Apmācības izglītības iestāžu vadībai un atbalsta personālam par konfliktsituāciju risināšanu un
sadarbības veidošanu” nodrošināta apmācību organizēšana un vadīšana (piedalījušies 240 dalībnieki).

• 1.5. sadaļā „Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana bērnu
aprūpes iestādēs” nodrošinātas četras padziļinātas izpētes bērnu aprūpes iestādēs (VSAC "Kurzeme” filiālē
"Liepāja", VSAC "Latgale” filiālē "Kalkūni", VSAC "Rīga” filiālēs "Rīga" un "Baldone").
• 1.6. sadaļā „Atbalsta pasākumi pašvaldību speciālistiem darbā ar riska ģimenēm” nodrošināta:
 radošo darbnīcu bāriņtiesu darbiniekiem "Komunikācijas tehnikas" organizēšana un vadīšana
(piedalījušies 300 dalībnieki);
 radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem "Bērna tiesību nodrošināšana
deinstitucionalizācijas kontekstā" organizēšana un vadīšana (piedalījušies 266 dalībnieki);
 semināra ar mērķi pilnveidot zināšanas administratīvajā procesā (piedalījušies 54 dalībnieki) un semināra
bāriņtiesu darbiniekiem ar mērķi pilnveidot zināšanas bērnu emocionālās audzināšanas un
deinstitucionalizācijas kontekstā organizēšana un vadīšana.
• 1.7. sadaļā „Izglītojošas apmācības bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi un saskarsmes grūtības,
likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem” nodrošināta apmācību organizēšana un vadīšana (piedalījušies 125
dalībnieki).
• 1.8. sadaļā „Audžuģimeņu reģistra izveide” nodrošināta Audžuģimeņu informācijas sistēmas izstrādes uzsākšana.
2.1. sadaļā „Sabiedrības informēšanas kampaņa "Palīdzi bērnam izaugt!" nodrošināta:
 pretendentu uz statusu “Ģimenei draudzīgs komersants” 2017.gadā izvērtēšana, rezultātu popularizēšana
un 31.05.17. Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ideju tirgus pasākuma ietvaros statusa
“Ģimenei draudzīgs komersants” ieguvēju apbalvošana;
 sadarbībā ar Eiropas Padomi un biedrību „Latvijas Bērnu labklājības tīkls” ievadsemināra “Bērnu
līdzdalības tiesību formālais nodrošinājums un īstenošana praksē bērnam būtiskajās dzīves jomās”
organizēšana un vadīšana 10.04.2017. Labklājības ministrijas telpās;
 Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešana un "Bērnu līdzdalības novērtējums.
Latvijas nacionālais ziņojums" sagatavošana;
 sociālās reklāmas videoklipu „Par bērnu drošību uz ūdens” un „Par bērnu apdedzināšanās riskiem” izveide
un izvietošana AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" ("LNT") un SIA ”TV3 Latvia” (TV3; TV3+; TV6;
kanāls 2, www.tvplay.lv) raidlaikā, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā;
 pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Slovākiju par bērna un ģimenes atbalsta politiku;
 domnīcu “Atbildīgi un zinoši vecāki – vai vienmēr bērnam drošas bērnības garants” (27.09.17.),
“Prevencija. Atbalsts ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi – pakalpojumi un
to pieejamība” (20.10.17.) un „Ārpusģimenes aprūpe. Specializēto audžuģimeņu un reģionālo aģentūru
izveide” (03.11.17.) organizēšana;
 sociālās reklāmas videoklipa ar mērķi aktivizēt sabiedrības iesaisti, aicinot kļūt par audžuģimeni,
aizbildni, adoptētāju, un videoklipa ar mērķi rosināt aizdomāties par bērnu drošības riskiem un
līdzatbildību par bērnu drošību izveide un izvietošana Rīgas sabiedriskā transporta videoekrānos;
 sociālās reklāmas par bērnu tiesību aizsardzības aktuāliem jautājumiem eksponēšana uz tramvaju ārējām
virsmām Rīgā, Liepājā un Daugavpilī;
 sociāli informatīva materiāla - padomu žurnāla „Bērnam droša bērnība” sagatavošana un izplatīšana;
 Latvijas Radio 5 projekta „Dod Pieci” līdzfinansēšana un pakalpojuma “Plecs” izveides uzsākšana, lai
nodrošinātu sabiedrības informēšanu un konsultatīva atbalsta sniegšanu par ārpusģimenes aprūpes
formām, ar mērķi palielināt to personu skaitu, kas motivētas iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai
viesģimenes statusu un uzņemt savā ģimenē bērnus, kuri nonāk ārpusģimenes aprūpē, īpaši no bērnu
aprūpes iestādēm.
• 2.2. sadaļā „Vienojošs pasākums vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem un ārpusģimenes
aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem” nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotās
brīvprātīgās kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja”:
 konferences "Būvējam drošu skolu" organizēšana un vadīšana 10.05.2017. SIA “Biznesa augstskola
Turība” telpās, Graudu ielā 68, Rīgā, 300 dalībniekiem;
 skolēnu forumu organizēšana un vadīšana Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā un Rīgā ar kopējo
dalībnieku skaitu 180;
 konkursa par labāko klases audzināšanas stundu un eseju konkursa skolēniem “Ko es vēlētos pateikt
saviem vecākiem” organizēšana;
 informatīvas atklātnes par kustību "Draudzīga skola" izgatavošana.
• 2.3. sadaļā „Pasākumi ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā pielāgošanai: sabiedrības informēšana
ģimenes atbalstam” nodrošināta informēšanas kampaņas “Maziem mirkļiem ir liela nozīme” organizēšana un

•
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vadīšana.
• 2.4. sadaļā „Projektu konkurss bērna tiesību aizsardzībā un vardarbības prevencijas nodrošināšanā”
nodrošināta projekta „Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības” īstenošana,
iesaistot "Džimbas drošības programmā" 1 884 bērnus.
• 3. sadaļā „Bērnu mājas projekta īstenošana” nodrošināta Bērna mājas (starptautiski lietotais termins “barnahus”)
izveidei telpu Rīgā, Cieceres ielā 3a pielāgošana un aprīkošana, tajā skaitā izlietojot arī likumā „Par valsts budžetu
2017.gadam” piešķirto papildu finansējumu, izmēģinājumprojekta koordinēšana, sabiedrības informēšana, grāmatveža
un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 2,3 tūkst. euro,
jo:
- 1,9 tūkst. euro nodibinājuma „Centrs Dardedze” īstenotā Bērnu mājas (starptautiski lietotais
termins “barnahus”) izveides izmēģinājumprojekta ietvaros nav bijis nepieciešams kompensēt
apsaimniekošanas izdevumus tik lielā apmērā kā paredzēts līgumā;

• - 0,4 tūkst. euro citiem pasākumiem.
•

97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”:

•

97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 3 814,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 392,2 tūkst. euro apmērā, vai 11,5% apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
-

-

izdevumu pieaugums atlīdzībai 265,0 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar atalgojuma politikas realizāciju saskaņā ar
likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”;
izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 157,6 tūkst. euro saistībā ar apskaimniekošanas izdevumu
palielināšanos, remontdarbu veikšanu Labklājības ministrijas ēkā un pētījuma par Latvijas pensijām veikšanu OECD
ietvaros. Izdevumu palielinājums, galvenokārt saistībā ar strukturālo reformu (iestāžu darbības un materiāltehniskās
bāzes nodrošināšanai) atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2017.gadam”;
izdevumu pieaugums starptautiskās sadarbības maksājumu nodrošināšanai 11,8 tūkst. euro (iemaksām
Starptautiskajā Darba organizācijā);
izdevumu pieaugums 0,2 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz
speciālo budžetu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai par personu, kuras uzturas attiecīgajā
ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā
dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:
-

izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 42,4 tūkst euro apmērā, saistībā ar plānotajām kapitālajām
iegādēm mazākā apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 3 814,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (3 814,5 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Labklājības ministrijas darbība:
•

•

rīcībpolitikas izstrāde šādās jomās:
o darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (aktīvie darba tirgus politikas
pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
o sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā
palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs),
o bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
o dzimumu līdztiesība,
o personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;
uzraudzība pār nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma
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•
•
•
•
•
•
•
•

aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
vienotas valsts demogrāfiskās politikas veidošanas koordinācija;
politikas īstenošanas uzraudzība 11 padotības iestādēs;
valsts kapitāldaļu pārvaldīšana VSIA „Šampētera nams”;
atsevišķu valsts sociālo pakalpojumu administrēšana;
sociālo pakalpojumu sniedzēju kontrole;
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra un adopcijas reģistra uzturēšana;
ES fondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste labklājības nozares projektiem un to efektīvas izlietošanas
uzraudzība;
vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai – personālvadība, finanšu
plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija,
dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

•

97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 3 106,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 992,9 tūkst. euro apmērā, vai 47,0% apmērā.

Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:
-

-

izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 724,2 tūkst. euro, t.sk. 126,9 tūkst. euro saistībā ar Valsts datu
pārraides tīlka nodrošināšanu un IT licenču nomas izdevumu segšanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, kā arī 597,3
tūkst. euro apmērā neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenošanai un ugunsdrošības prasību
nodrošināšanai labklājības nozares iestādēs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 31.oktobra rīkojumu
Nr.63 "Par apropriacijas pardali neatliekamu pasakumu īstenosanai labklajības nozarē".
izdevumu pieaugums kapitālajiem izdevumiem 361,7 tūkst. euro apmērā, tai skaitā pamatkapitāla veidošanai 150,2
tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai saistībā ar nozares institūciju centralizētu IT licenču un datortehnikas
iegādi un Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) papildinājumu nodrošināšanai, kā
arī 211,5 tūkst. euro apmērā kapitālo izdevumu transferts uz speciālo budžetu Sociālās apdrošināšanas informācijas
sistēmas (SAIS) pilnveidošanai - papildinājumu, saistībā ar likumdošanas izmaiņu ieviešanu, nodrošināšanai VSAA.

Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:
-

-

izdevumu samazinājums atlīdzībai 30,5 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar veselības apdrošināšanas polišu iegādi,
tai skaitā līdzekļu pārdali uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” atbilstoši MK
2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 33.punktam;
izdevumu samazinājums 62,5 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz
speciālo budžetu ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju
informācijas sistēmu un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
-

-

nodrošināts centralizētais IT pakalpojums (vienota datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā
centralizētie nozares datortīkla maksājumi);
nodrošināta nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldība (centralizētu IT projektu vadība nozarē, IT tehniskās
drošības atbalsta nozares iestādēm sniegšana, atbalsta IT attīstības plānošanā nozares iestādēm sniegšana);
nodrošināta nozares centralizētās grāmatvedības un personālvadības funkcijas pārvaldība;
nodrošinātas nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
ERAF projekta „E-Pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas
(ISS) uzturēšana un funkcionalitātes piemērošana Sociālās apdrošināšanas informācijas (valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu);
Nodrošināta neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu īstenosāna un ugunsdrošības prasību nodrošināšana
labklājības nozares iestādēs.
Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 3 106,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (3 017,2 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 0,3 tūkst.
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euro apmērā, izdevumiem atlīdzībām saistībā ar nodarbināto mainību, kam ir ietekme uz
veselības apdrošināšanas polišu iegādi.
•

99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”:

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 101,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 186,8 tūkst. euro apmērā.
Izdevumus ietekmējošie faktori:
-

•

Ministru kabineta rīkojumi, saskaņā ar kuriem piešķirts finansējums līdzekļu neparedzētiem gadījumiem
nodrošināšanai.

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 101,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (101,2 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.
Programmas ietvaros nodrošināts finansējums sekojošām aktivitātēm:
-

11,1 tūkst. euro - saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.35 (prot. Nr.4 38.§) "Par
vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Simonai Šponai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu” no valsts budžeta
programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089
euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 30.01.2017. rīk.Nr.42 „Par līdzekļu
piešķiršanu”)

-

11,1 tūkst. euro – saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 25jūlija rīkojumu Nr.385 (prot. Nr.37 31.§) " Par
vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Agnesei Žīgurei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu” no valsts budžeta
programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089
euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 27.07.2017. rīk.Nr.321 „Par līdzekļu
piešķiršanu”);

-

79,0 tūkst. euro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta rīkojumu Nr.146 (prot.Nr.16 19.§)
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem"” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā 79 032 euro, lai nodrošinātu
Labklajības ministrijas ēkas Skolas ielā 28, Rīga, neatliekamu remontu, kā arī ēkas tehnisko apsekošanu un
novērstu iespējamos avārijas riskus (FM 04.04.2017. rīk.Nr.148 „Par līdzekļu piešķiršanu”).

•

2016.gada 12 mēnešos Labklājības ministrija veica vienreizēju sociālo pabalstu izmaksu 22,2 euro apmērā
2 personām, tai skaitā vienreizēju sociālā pabalsta izmaksu 17,1 euro apmērā un nodokļu nomaksu 5,1 euro
apmērā. Kā arī tika veikta samaksa par remontdarbu veikšanu atbilstoši tāmei un veiktajiem darbiem 79,0
tūkst euro apmērā.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
• 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana”, tajā skaitā:
• 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 0.10 euro apmērā, vai 0 % apmērā.
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (47,6 tūkst. euro), izlietojums ir 79,2 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana
Labklājības ministrijā (2015. - 2018. gads)” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro
apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (47,6 tūkst. euro), izlietojums ir 79,2 % no plānotā finansējuma
apmēra.
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Realizētas sekojošas aktivitātes:
-

-

-

18.10.2017.noslēgts līgums semināru par lektora pakalpojuma sniegšanu (Nr. LM 2017/24-11325/01) ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Nodrošināta līgumsaistību izpildes un
kvalitātes kontrole. Nodrošināti 4 semināri par vides pieejamību (26.okt. - Ventspilī, 2.nov. Daugavpilī, 9.nov. - Valmierā, 16.nov. - Dobelē) - kopā 97 dalībnieki;
nodrošināta 17.11.2016. pakalpojuma līguma ar biedrību “Baltijas arhitektūras centrs – for all” par
vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām
izstrādi"Līguma Nr. LM2016/24-1-13/72 līgumsaistību izpildes kontrole;
nodrošināts konsultatīvs un metodisks atbalsts ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītajiem saistībā
ar horizontālā principa ieviešanu un uzraudzību konkrētajās specifisko mērķu atbalsta jomās;
aktualizēta LM metodika HP VI uzraudzībai
sagatavoti priekšlikumi par FM audita vadlīnijām par valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību
cilvēkiem ar invaliditāti;
27.06.2017. nodrošināta prezentācija par Vienlīdzīgu iespēju principa ievērošanu valsts pakalpojumu
sniegšanā - Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Nacionālā
veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Lauku atbalsta dienesta, kā arī
Valsts kancelejas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Sabiedrības integrācijas fonda
pārstāvjiem;
11.08. - Trondheimas Tehniskajā universitātē par HP VI īstenošanu Latvijā (12 dalībnieki);
28.08. - prezentācija ministriju valsts sekretāriem par HP VI īstenošanu LV simtgades pasākumos
(dalībnieki - 50);
Nodrošināta dalība:
o pieredzes apmaiņas vizītē 10-14.08. Trondheimas Tehniskajā universitātē (Norvēģija);
o Eiropas pieejamības akta izstrādes darba grupā Briselē (17.07., 12.-13.09.,
27.09.,26.10.,9.11.,14.11.2018.);
o nodrošināta dalība 28.novembra ES fondu uzraudzības komitejā, izvērtējot izskatāmo materiālu
atbilstību HP VI;
o Nodrošināta dalība Auditoru pieredzes apmaiņas diskusijās par valsts pārvaldes pakalpojumu
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti (kopā - 5 semināri, 60 dalībnieki - FM, VID, VK, KNAB,
SIF, VM, AM, ĀM, NVD, NMPD, TM, SM, ZM, VARAM, LAD auditori);

• Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 9,9 tūkst.
euro apmērā, tai skaitā:
Projektā „ Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana
Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” – 9,9 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.
Atlikums izveidojies – jo projekta 3.2.darbības "Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta
publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde" līgums Nr. LM2016/24-1-13/72 tika vienpusēji lauzts 04.08.2017.
27.11.2017. noslēgts jauns uzņēmuma līgums par Vides pieejamības standarta publiskām būvēm un telpām un publiskai
ārtelpai projekta izstrādi (Nr.LM 2017/24-1-1325/04) ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju
SUSTENTO, taču samaksa par līguma izpildi ir plānota 2018.gada 2.ceturksnī.
•

• 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”,
tajā skaitā:
• 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē
(2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 84,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 60,8 tūkst. euro apmērā.
Izdevumu palielinājums projektos:
- “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” – 60,8 tūkst. euro apmērā.
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 84,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (250,1 tūkst. euro), izlietojums ir 33,8 % no plānotā finansējuma apmēra.
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Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” izdevumu izpilde 2017. gada 12
mēnešos 84,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (235,1 tūkst. euro), izlietojums ir 36,0
% no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
-

izstrādātas tehniskās specifikācijas iepirkumiem "DI procesu personām ar GRT atbalsta funkcionalitātes izstrāde
informācijas sistēmā SPOLIS", "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) funkcionalitātes
papildinājumu izstrāde" un "Datu apmaiņas ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS)
izstrāde pašvaldību lietojumprogrammā SOPA bērnu aprūpes iestāžu un bāriņtiesu darbības nodrošināšanai";
izvietota vizuālā informācija projekta norises vietā un interneta vietnē www.lm.gov.lv;
izstrādāti 8 biznesa procesus: “Pieteikšanās izvērtēšanai DI procesā”, “Individuālo vajadzību izvērtēšana”, “IAP
saskaņošana”, “Klienta pārcelšanās uz VSAC”, “IAP pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībā”, “IAP rezultātu
apkopošana (plānošanas reģioni)”, “Klienta pārcelšanās uz dzīvi pašvaldībā”, “Personu sagatavošana pārejai uz
dzīvi sabiedrībā (1 g.)”.

-

• Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 165,6
tūkst. euro apmērā, tai skaitā:
•

•

Projektā „ Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” – 150,6 tūkst. euro, t.sk. 13,4 tūkst.
euro atlīdzībai saistībā ar izmaiņām projekta personāla sastāvā, 46,5 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un
90,6 euro apmērā pamatkapitāla veidošanai, saistībā ar veiktajiem projekta grozījumiem, kuros iekļautas
izmaiņas aktivitāšu īstenošanas grafikā un izmaiņas finansējuma sadalījumā starp aktivitātēm un sadalījumā pa
gadiem.
Projektā „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības
sistēma (PIKTAPS) īstenošanai” – 15,0 tūkst. euro, t.sk. pamatkapitāla veidošanai. Atlikums izveidojas,
jo 2017.gadā nebija iespējams pabeigt E-adreses centralizētās funkcionalitātes izmaiņu izstrādi un testēšanu.

• 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai
(2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 572,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 38,6 tūkst. euro apmērā, vai 6,3 % apmērā.
Izdevumu samazinājums projektos:
- “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā
(1.kārta)”– 38,6 tūkst. euro apmērā.

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 572,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (592,0 tūkst. euro), izlietojums ir 96,7 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014. - 2020. gada
plānošanas periodā (1.kārta)” Labklājības ministrija izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 572,3 tūkst.
euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (592,0 tūkst. euro), izlietojums ir 96.7 % no plānotā
finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
ES fondu plānošana:
Sniegti priekšlikumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem, atzinumi par ES fondu
plānošanas un ES fondu vadības un kontroles sistēmās ietvaros vadošās iestādes un citu institūciju izstrādātajiem
plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem. Nodrošināta astoņpadsmit MK noteikumu specifisko atbalsta mērķu un
to pasākumu (SAM) īstenošanai grozījumu izstrāde un apstiprināšana (procesā desmit MK noteikumu grozījumi),
citu saistīto dokumentu izstrāde un saskaņošana u.c. atbildīgās iestādes (AI) pienākumi.
ES fondu uzraudzība:
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Nodrošināta SAM un to projektu pastāvīga uzraudzība, t.sk. organizētas divpadsmit starpinstitūciju sanāksmes,
sniegts atzinums par trīsdesmit vienu SAM projekta grozījumu, sagatavots atbildīgās iestādes ziņojums par SAM
ieviešanu 2016.gadā, sniegta AI kompetences informācija un atzinums Stratēģiskā progresa ziņojuma par
Partnerības līguma ES investīcijas fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā īstenošanu sagatavošanai,
nodrošināta dalība tematiskās izvērtēšanas procesā, nodrošināti risku pārvaldības procesi u.c. AI pienākumi.
ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība:
Risināti darba jautājumi saistībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru - sadarbības iestādi par perioda slēgšanas
funkcijām. ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas periods Lavijā oficiāli slēgts 31.03.2017.
Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi:
Nodrošināta dalība 54 (piecdesmit četros) pasākumos par ES fondu jautājumiem (sanāksmes, darba grupas,
semināri, konferences u.c.), gūstot informāciju un pieredzi, un sniedzot informāciju un prezentācijas par ES fondu
plānošanas un SAM īstenošanas jautājumiem.
Projekta vadības nodrošināšana:
Nodrošināta projekta vadība (nodrošināta projekta finansējuma plānošana un uzskaite, organizēti komandējumu un
darba braucieni, nodrošināta atlīdzību izmaksa u.c.).
-

• Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 19,7 tūkst.
euro apmērā, tai skaitā:
Projektā „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014. - 2020. gada
plānošanas periodā (1.kārta)” Labklājības ministrija – 19,7 tūkst. euro, tai skaitā:
18,1 tūkst.euro atlīdzībai, sakarā ar daļēji neaizpildītām amata vietām 2017.gada laikā, kā arī plānotās
atvaļinājumu, t.sk. atvaļinājuma pabalsta, izmaksas bija mazākas nekā plānots;
1,6 tūkst.euro precēm un pakalpojumiem, jo komandējumu, komunālo pakalpojumu un kancelejas preču iegādes
izdevumi bija mazāki nekā sākotnēji plānots).
•

-

• 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”, tai skaitā:
63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 34 754,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 5 348,7 tūkst. euro apmērā, vai
18,2 % apmērā.
Izdevumu pieaugums projektos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Jauniešu garantijas” – 624,5 tūkst. euro apmērā;
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” – 1 637,3 tūkst. euro apmērā;
„EURES tīkla darbība Latvijā” – 16,4 tūkst. euro apmērā;
„Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nodarbinātības valsts aģentūra– 2 679,2 tūkst. euro
apmērā;
„Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Sociālās integrācijas valsts aģentūra– 64,1 tūkst.
euro apmērā;
„Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – 263,5 tūkst. euro apmērā;
„Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” – 45,3 tūkst. euro
apmērā;
„Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 61,8 tūkst. euro apmērā;
„Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un
sabiedrībā” – 169,6 tūkst. euro apmērā;
„Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un
vardarbību ģimenē” – 210,3 tūkst. euro apmērā;
„Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” – 188,4 tūkst. euro apmērā;
„Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 356,8 tūkst. euro apmērā;
„Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” – 359,4
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•
•

tūkst. euro apmērā;
„Atbalsts ilgākam darba mūžam” – 166,4 tūkst. euro apmērā;
“Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” – 79,2 tūkst. euro apmērā.

Izdevumu samazinājums projektos:
•

•

„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 1 573,5 tūkst. euro apmērā.

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 34 754,6 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
pārskata perioda plānu (35 941,9 tūkst. euro), izlietojums ir 96,7 % no plānotā finansējuma
apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Jauniešu garantijas” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8 674,7 tūkst. euro apmērā,
salīdzinot ar pārskata perioda plānu (8 763,0 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums ir 99,0 % no plānotā
finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•
•

pasākumos iesaistīti 17 940 (nav iekļautas karjeras konsultācijas) bezdarbnieki, no tiem šādos pasākumos:
1 249 – Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei;
1 143 – Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (18-24);
579 – Darbnīcas jauniešiem (15-24);
9 913 – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (15-29);
2 841– Neformālā izglītība t.sk. 208 – valsts valodas apguve;
514 - Subsidētās darba vietas;
133 – Pirmā darba pieredze;
1 568 – Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana
sniegtas 34 323 karjeras konsultācijas.
Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 13 528,6 tūkst. euro
apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (13 759,5 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums ir 98,3 % no plānotā
finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

uzsākuši dalību pasākumos 87 353 bezdarbnieki, t.sk.:
4 650 – profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas paaugstināšanu;
313 – apmācība pie darba devēja;
10 931 – neformālo izglītības programmu īstenošana, t.sk. valsts valodas apmācību – 1 847;
68 824 – konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (t.sk. informācijas dienas);
2 635 – atbalsts reģionālai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros.

•

Projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 5 400,6 tūkst.
euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (5 403,5 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums 99,9 % no plānotā
finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

uzsākuši dalību 866 bezdarbnieki, no jauna izveidotas 695 darba vietas.

•

Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 100,3 tūkst. euro
apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (100,3 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums, 100,0 % no plānotā
finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

Projekta darbības Nr. 1 NVA darbinieku apmācības un semināri par EURES tīklu un tā pieejamības
nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem apakšaktivitātes:
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1.1. Semināri NVA darbiniekiem - 6;
1.2. Apmācības NVA darbiniekiem par darbaspēka mobilitātes jautājumiem, t.sk.,
starptautiskās personāla atlases veikšanu ietvaros - 4;
1.3. Konsultantu EURES jautājumos un jauno EURES konsultantu apmācība ietvaros īstenoti
7 informatīvie EURES pasākumi.
Projekta darbības Nr. 2 Informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros apakšaktivitātes:
2.1. EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (informatīvo materiālu izstrāde un
izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes) – 1 aktivitāte (2 videografiku
izgatavošana);
2.2. Informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora
pārstāvjiem par EURES tīklu (informatīvie semināri, uzņēmēju izstādes, konsultācijas), kā arī
darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana īstenoti 26 informatīvie EURES
pasākumi;
2.3. Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem
(informatīvie semināri, izstādes, atvērto durvju dienas, individuālās konsultācijas par dzīves un
darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām ES/EEZ) ietvaros
īstenots 27 informatīvie EURES pasākumi;
2.4. Nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (informatīvie
semināri un citi pasākumi) ietvaros īstenots 3 informatīvie EURES pasākumi;
2.5. Dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram,
sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba
mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana ietvaros īstenots 31 informatīvais
EURES pasākums.
-

•

Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nodarbinātības valsts aģntūra izdevumu izpilde 2017.
gada 12 mēnešos 3 896,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4 452,9 tūkst. euro),
līdzekļu izlietojums 87,5 % no plānotā finansējuma apmēra

•

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

Uzsākuši dalību pasākumā:
300 bezdarbnieki - “Minesotas 12 soļu programma”;
27 504 – sniegtas karjeras konsultācijas;
706 – iesaistīti veselības pārbaudēs;
7 913 – psihologu un psihoterapeitu konsultācijas;
52 – “Emocionālā stresa terapija (kodēšana)”;
2 334 – “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi”;
200 – narkologa atzinuma saņemšana;
182 – profesionālās piemērotības noteikšana;
447 – transporta pakalpojumi.
Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Sociālās integrācijas valsts aģntūra izdevumu izpilde
2017.gada 12 mēnešos 64,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (64,1 tūkst. euro),
izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•
•
•

•

Noslēgta vienošanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru par nepieciešamajiem grozījumiem pie Vienošanās
Nr.4 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.1.1.2/15/I/001” (ESF projekts „Atbalsts
ilgstošajiem bezdarbniekiem”);
Notikusi dalība Jūrmalas domes organizētajā Vakanču gadatirgū;
Uzsākta profesionālās piemērotības noteikšana: pārskata periodā profesionālā piemērotība noteikta 194
personām;
Sagatavoti priekšlikumi “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo
bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem
pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija”
īstenošanai”;
Izstrādāta programma Nodarbinātības valsts aģentūras semināram, lai nodrošinātu informāciju par projekta
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•

•

PPN pakalpojumu;
Ņemta dalība NVA organizētajos semināros filiāļu darbiniekiem, kuri ir iesaistīti projekta aktivitāšu
īstenošanā, sniedzot informāciju par profesionālās piemērotības pakalpojuma sniegšanu SIVA.
Projektā „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 477,9 tūkst. euro
apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (483,5 tūkst. euro), izlietojums ir 98,8 % no plānotā finansējuma
apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•
•

Projekta darbības Nr.1 “Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un
iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo
uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem” ietvaros:
Aktivitātes ietvaros īstenoti 6 semināri;
Notikusi 1 diskusija.
Projekta darbības Nr.2 “Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izveide” ietvaros:
izstrādāts reģistra prototips pasākuma dalībnieku reģistrācijai;
reģistra sadaļas izstrāde LM mājas lapā, t.sk. veidlapas, skaidrojošās informācijas izstrāde LM
mājas lapā projekta sadaļā;
pasākumu dalībnieku reģistrā reģistrēti 81 dalībnieks.
Projekta darbības Nr.3 Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana” ietvaros;
iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju
Tiek īstenota projekta darbība Nr.6 “Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu”. Tās
ietvaros sniegta informācija par projektu plašsaziņas līdzekļiem, aktualizēta informācija LM un sadarbības
partnera mājaslapā un LM Facebook kontā, nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta
īstenošanu.
Turpinās projekta darbības Nr.7 “Projekta vadība” īstenošana.
starp LM un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēgts sadarbības līguma grozījumi par veicamo
funkciju nodrošināšanu pasākuma īstenošanas ietvaros.

•

Projektā „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” izdevumu izpilde
2017.gada 12 mēnešos 159,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (190,0 tūkst. euro),
izlietojums ir 83,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•
•
•

•

•
•
•

pabeigta projekta 2. darbības “Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā”
līguma izpilde;
realizēta projekta 1. darbības pirmā iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma “'Ikgadējs nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums” izpilde;
sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta 1. darbības otrā iepirkuma “'Ikgadējs nabadzības un sociālās
atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk., padziļināts izvērtējums par nevienlīdzību veselības
aprūpē '” īstenošanai un izsludināts atklāts konkurss
sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināts iepirkums projekta 4. darbības “Jaunas metodoloģijas izstrāde
iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)”
īstenošanai;
projekta 3. darbības “Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām
iekļauties darba tirgū” ietvaros:
nodrošināti izpētes misijas organiztatoriskie darbi, nodoti administratīvie dati, aizpildītas un nodotas politikas
anketas;
veikts personas datu apstrādes līdzsvarošanas izvērtējums, izstrādātas personas datu ieguves, uzglabāšanas un
apstrādes drošības prasības, definēti zinātniskā pētījuma izpildei nepieciešami datu lauki no Bezdarbnieku
uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas
sistēmas, pašvaldību Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmas (SOPA) un valsts informācijas
sistēmas „Iedzīvotāju reģistrs”, iegūtas pilsētu un novadu pašvaldību domju atļaujas par datu izmantošanu no
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•

•

SOPA sistēmas.
veikta izpēte par projekta 4. darbības “Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un
pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)” turpmākas īstenošanas potenciālām
izmaiņām.
Projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos
405,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (461,1 tūkst. euro), izlietojums ir 87,9 % no
plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•

•
•

•

projekta 1.aktivitātes “Profesionālās kompetences pilnveides (apmācību) un supervīzijas nodrošināšana
pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba
speciālistiem” ietvaros notikusi pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu
sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide - pašvaldību un pašvaldību iestāžu
sociālā darba speciālisti ir saņēmuši supervīzijas/apmācības.
projekta 2.aktivitātes “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar
klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu
īstenošana” ietvaros tiek lietota iegādātā metode - Atbalsta intensitātes skala.
projekta 3.aktivitātes “Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu
īstenošana” tika gatavota tehniskā specifikācija, lai varētu veikt publisko iepirkumu, kura ietvaros tiks
izstrādāts vadības kvalitātes modelis.
projekta 4.aktivitātes “Metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko
izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde” ietvaros
2017.gada 22.februārī notikusi tematiskā diskusija par sociālā darba izglītību "Sociālā darba izglītības procesa
pilnveide: risinājumi?" un 2017.gada 18.oktobrī tematiskā diskusija “Lauku sociālā darba specifika Latvijā”.
2017.gada 24.martā notikusi konference sociālā darba speciālistiem "Profesionālā integritāte sociālajā darbā II:
Ētika sociālajā darbā". 2017.gada aprīlī notikušas piecas ikgadējās metodiski-informatīvās sanāksmes piecos
Latvijas reģionos (Talsi, Rīga, Aizkraukle, Daugavpils, Cēsis). Izdoti divi periodiskā izdevuma “Sociālais
darbs Latvijā” numuri par sociālā darba aktualitātēm.
projekta 6.aktivitātes “Ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes
novērtēšanai” ietvaros veikts pētījums "Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes
novērtēšanai" par pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanu, 2017.gada 18.oktobrī
notikusi ex-ante pētījuma prezentācija.
projekta 7.aktivitātes “Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu” ietvaros bijušas
publikācijas Labklājības ministrijas mājaslapā un Facebook kontā.
projekta 8.aktivitātes “Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana” ietvaros notikuši pieredzes apmaiņas
braucieni uz Igauniju (2017.gada 27.-28.februārī) un uz Lietuvu (2017.gada 13.martā).
Projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un
sabiedrībā” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 284,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda
plānu (295,3 tūkst. euro), izlietojums ir 96,4 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•

Atbilstoši apstiprinātajam profesionālās piemērotības noteikšanas laika grafikam notika 6 profesionālās
piemērotības noteikšanas grupas, kopā iesaistot 46 personas. Kopumā gada 12 mēnešos PPN pakalpojumu
saņēmušas 107 personas.
Projekta ietvaros 2017. gada 1.augustā uzsāktas apmācības profesionālās tālākizglītības programmā “Florists”.
Programmā uzņemti 7 audzēkņi. 2017. gada 23.oktobrī uzsākta profesionālās tālākizglītības programma
“Lietvedis”. Dalību programmā uzsāka 5 personas ar smagu invaliditāti. Kopumā 2017.gada 12 mēnešos
dalību projektā uzsāka 12 personas.
notika mērķa grupas informēšanai organizēti informatīvie pasākumi, projekta ietvaros informētas vairāk kā
400 personas. ar invaliditāti un/ vai personas ar garīga rakstura traucējumiem, to radiniekus, sociālā darba
speciālistus u.c. atbalsta personas.
2017.gada 19.oktobrī Daugavpilī organizēts informatīvs pasākums Latgales reģiona darba devējiem,
pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības, izglītības speciālistiem u.c. interesentiem.

Projektā „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un
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vardarbību ģimenē” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 438,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
pārskata perioda plānu (472,0 tūkst. euro), izlietojums ir 93,0 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•

•

•

•

projekta izmaksu pozīcijas Nr.1.”Projekta izmaksas saskaņā ar netiešo izmaksu vienoto likmi” ietvaros, lai
veicinātu labās prakses gadījumu analīzi, projekta īstenošanas personāls no 27.03.2017.-30.03.2017. devās
komandējumā uz Diseldorfu, Vācijā, kur notika Bērnu un jauniešu atbalsta asociācijas rīkotā 16. Vācijas bērnu
un jauniešu atbalsta diena;
projekta darbības Nr.1.1. “Konsultatīvās nodaļas izveide” ietvaros, lai veiksmīgāk varētu diagnosticēt bērna
uzvedības traucējumus, tika iegādātas arī lelles un spēles, ko savā darbā izmantos Konsultatīvās nodaļas
speciālisti,
projekta darbības Nr.1.2. “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana” ietvaros,
sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas, pakalpojuma sniedzējs ir identificējis nepieciešamās NPAIS
programmatūras izmaiņas un pabeidzis darbu pie identificēto izmaiņu programmēšanas un testa vides izveides.
Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis saskaņošanai arī NPAIS programmatūras izmaiņu procesu apraksta
koncepciju un NPAIS izmaiņu lietotāja rokasgrāmatu. Ir apmācīti 11 VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālisti
un 1 administratīvā personāla darbinieks par NPAIS lietošanu.,
projekta darbības Nr.1.3. “Konsultatīvā atbalsta sniegšana” ietvaros sniegtas 233 klātienes konsultācijas
vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem, izstrādātas 240 individuālās atbalsta programmas (7
atbalsta programmas tika izstrādātas 2017.gadā par 7 klātienes konsultācijām, kas tika sniegtas 2016.gada
beigās) un sniegtas 709 rekomendācijas (23 rekomendācijas tika izstrādātas 2017.gadā par 7 klātienes
konsultācijām, kas tika sniegtas 2016.gada beigās). Labās prakses apzināšanai un Konsultatīvās nodaļas
izstrādātās metodoloģijas aprobācijai no 11.09.-14.09.2017. tika organizēta projekta īstenošanas personāla
pieredzes apmaiņas vizīte uz Dortmundi, Vāciu;
projekta darbības Nr.2.1. “Profesionālās kvalifikācijas pilnveides zināšanu pilnveides izglītības programmu un
zināšanu pilnveides izglītības programmu apmācību metodoloģijas izstrāde un aprobācoja” ietvaros Biedrība
“Latvijas pašvaldību mācību centrs” (turpmāk – LPMC) ir pabeidzis darbu pie šādiem nodevumus:
- piecus profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu (40 stundu) projektus;
- piecus profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu apmācību metodoloģiju
projektus;
- piecus zināšanu pilnveides izglītības programmu (24 stundu) projektus;
- piecus zināšanu pilnveides izglītības programmu apmācības metodoloģijas projektus;
- izglītības programmu un apmācību metodoloģijas aprobācijas norises plāns.
projekta darbības Nr.2.3. “Informēšanas pasākumi sabiedrības izpratnes maiņai attiecībā uz vardarbību
ģimenē” ietvaros, lai nodrošinātu interaktīvās spēles satura atbilstību bērnu interesēm un priekšstatiem par
interesantas izglītojošas spēles būtību, tika organizēta fokusgrupa ar 5. – 9. klases bērnu līdzdalību. Atbilstoši
2017.gada 30.jūnijā izsludinātajam iepirkumam „Interaktīvās spēles vardarbības ģimenē ar bērniem
atpazīšanai un mazināšanai izveide”, tika noslēgts līgums par interaktīvās spēles izstrādi. Darbu pie spēles
izstrādes plānots pabeigt 2018.gada janvārī;
projekta darbības Nr.13.4. “Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā”, lai sniegtu iespēju
speciālistiem iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu
bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību, 2017.gada 4.decembrī tika noslēgts līgums ar biedrību “Latvijas
Pašvaldību mācību centrs”, kura ietvaros pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar Projekta ietvaros izstrādātajām
izglītības programmām un metodoloģijām (apstiprinātas ar labklājības ministra 2017.gada 19.septembra
rīkojumu Nr.81), līdz 2019.gada 4.janvārim veiks 2200 speciālistu, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas
bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmācību. (13.01.2017.;13.04.2017.;13.07.2017.;13.10.2017).
Projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos
255,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (256,4 tūkst. euro), izlietojums ir 99,7 % no
plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

atbilstoši noslēgtajam līgumam ar izpildītāju par pētījuma īstenošanu projekta aktivitātes „Sabiedrībā balstīto
pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” ietvaros, saskaņots un pieņemts pirmais nodevums-
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•

•

•

•

•

ziņojums, starpziņojums un gala ziņojums;
realizēta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums ar izpildītāju projekta aktivitātes „Atbalsta personas
pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde” un „Atbalsta personas pakalpojuma
izmēģinājumprojekta īstenošana” īstenošanai;
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar izpildītāju projekta aktivitātes „ Atbalsta personas pakalpojuma apraksta,
organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde” un „Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta
īstenošana” ietvaros, iesniegts un saskaņots pirmais nodevums-ziņojums. Atbilstoši aktivitātes plānam un
noslēgtajam līgumam uzsākts atbalsta personas izmēģinājumprojekts;
realizēta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums ar izpildītāju projekta aktivitātes „Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija
izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” īstenošanai;
aktivitātes “Projekta vadība un tās īstenošanas nodrošināšana” ietvaros pabeigta darbība “Darba vietu
aprīkojuma iegāde vadības un īstenošanas personālam”.
Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 398,9
tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (410,8 tūkst. euro), līdzekļu izlietojums ir 97,1 % no
plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•
•

•

•

sadarbības partnera Ekonomikas ministrija noslēgtā līgumu ar pakalpojuma sniedzēju ietvaros par pētījuma
„Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus
prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku” izstrādi pieņemti šādi nodevumi: “Detalizēts pētījuma izstrādes darba
plāns”, ziņojums “Citu valstu darba tirgus atspoguļošanas platformu un pieredzes izpēte un galveno analītisko
rādītāju definēšana prognožu atspoguļošanas platformai, prasību definēšana iepirkumam par mājas lapas
sadaļas izstrādi (prognožu analīzes/ atspoguļošanas platformas iespēju apraksts)” un ziņojums “Esošās DTAPS
izvērtējums un tās izveides un pilnveides iespēju izpēte”;
īstenota darba devēju aptauja par 2017.gadu;
NVA noslēgtā līguma ar pakalpojumu sniedzēju ietvaros par īstermiņa darba tirgus prognozēšanas
metodoloģijas pilnveidi, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrādi
metodoloģijas lietotājiem, ietvaros pieņemti šādi nodevumi: “Izvērtējums par prognozēšanas metodoloģijas
pilnveidi”, “Izvērtējums par profesijām atbilstošo prasmju saraksta izveidi” un “Pilnveidota darba tirgus
īstermiņa prognozēšanas metodika”;
organizētas 17 apmācības NVA darbiniekiem:
11 apmācības "Darba tirgus prognozes un to izmantošana darbā".
3 apmācības "Pētījumi un to metodes".
3 apmācības "Par datu analīzi".
Projektā „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”
izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 419,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (511,8
tūkst. euro), izlietojums ir 81,9 % no plānotā finansējuma apmēra

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•
•

ESF projekta dabību visu darbību ietvaros tiek veikta darbību procesu aprakstu izstrāde, t.sk.,
uzņēmumu pieteikšanās veidlapas, līgums atbalsta saņēmējiem, atbalsta piešķiršanas kārtības,
saņemtā atbalsta uzskaites sistēmas, rīkojumi par atbalsta piešķiršanas komisijas izveidi,
pirmspārbaužu un pēcpārbaužu metodika, pirmspārbaužu un pēcpārbaužu protokolu projekti u.c.
dokumenti;
Projekta darbību Nr.1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3. ietvaros veikts iepirkums “Pētījumu darba tiesisko
attiecību un darba aizsardzības jomā īstenošana” un noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.
Pētījumu ietvaros darbs notiek pie nodevumu saskaņošanas. Darbības Nr.1.4.ietvaros LBAS un
LDDK sniedza konsultācijas darba ņēmējiem un darba devējiem darba strīdu vai domstarpību
gadījumos. Kopā tika sniegtas 1096 konsutācijas;
projekta darbību Nr.3.1. un 3.2. ietvaros tika nodrošinātas Valsts darba inspekcijas amatpersonas
apmācības. Tika apmācītas 88 Valsts darba inspekcijas amatpersonas;
projekta darbības Nr.3.5. ietvaros Valsts darba inspekcija piedalījās izstādēs “Māja I 2017”,
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•
•

•

“Vidzemes Uzņēmēju dienās 2017”, “Livonijas darba tirgū 2017”; „Māja. Dzīvoklis.2017”; „Tech
industry 2017”;
Darbības 5.1. un 5.4. ietvaros parakstīts sadarbības līgums ar sadarbības partneri ar Rīgas Stradiņa
universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts”. 2017.gadā tika veikti 6 semināri;
Sadarbības līgumu ietvaros ar sadarbības partneriem LBAS un LDDK tiek īstenota projekta darbības
Nr. 5.2., 5.3.:
veiktas 6 mācību ekskursijas uz labās prakses uzņēmumiem;
veiktas 21 izglītojošās aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem. 1.decembrī tika organizēts
PROFS konkursa fināls Rīgā.

Projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 171,1 tūkst. euro
apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (236,5 tūkst. euro) līdzekļu izlietojums ir 72,4 % no plānotā
finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•

•

izstrādāti un projekta Uzraudzības padomē apstiprināti kritēriji darba devēju atlasei. Kritēriju darba devēju
atlasei izstrādes laikā tika izanalizēti Centrālās statistikas pārvaldes dati, lai noteiktu piecus prioritāros
darbības veidus (nozares), no kuriem tiks piesaistīti darba devēji sākotnējā projekta ieviešanas laikā;
projekta darbība Nr.1 – Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka darba mūža veicināšanai:
“Konferenču, reģionālo semināru organizēšana” noslēgts līgums ar SIA “Sabiedrības
informēšanas centrs”. Noorganizēti sekojoši pasākumi: četri reģionālie semināri (01.12.2017.
Daugavpilī; 05.12.2017. Kuldīgā; 08.12.2017. Gulbenē; 12.12.2017. Jelgavā un 14.12.2017.
Cēsīs) un konference Rīgā (28.11.2017.), par tēmu “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam
darba mūžam”
"Projekta identitātes vizuālā noformējuma izgatavošana un informatīvo drukāto materiālu
(bukletu) un informatīvo plakātu drukāšana " noslēgts līgums ar SIA “Media Profile” un
pasūtīta projekta vizuālās identitātes noformējuma izgatavošana; nodrukāti bukleti (3000),
plakāti (200) un stāvstendi (6).
projekta darbība Nr.2 – Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, kura ietvaros sagatavoti
dokumenti iepirkuma “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba
vides un cilvēkresursu izvērtējuma veikšana, rokasgrāmatu izstrāde, projekta īstenotāju un karjeras
konsultantu apmācība)” iepirkuma organizēšanai. Šobrīd notiek ekspertu konsultāciju pakalpojumu process.
projeta darbība Nr.6:
noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību (LBAS) . Notikušas tikšanās ar sadarbības partneriem, lai precizētu
sadarbības organizatoriskos aspektus, organizētu projekta informācijas apmaiņu, konsukltētos
un konsultētu par projekta aktivitātēm.
LDDK un LBAS uzsākušas darbu pie darba devēju un nodarbināto pārstāvju informēšanas.
Tiek gatavota uzņēmēju datu bāze, lai operatīvi informētu darba devējus par projektu. Tiek
pētīta ārzemju pieredze darba devēju motivēšanai koplīgumu slēgšanai vai to papildināšanai.
projekta darbība Nr.7 – Projekts sadarbībā ar NVA Sabiedrisko attiecību nodaļu nodrošina publicitātes un
vizuālās identitātes prasību ievērošanu un informācijas par projekta īstenošanu ievietošanu un aktualizēšanu
NVA mājas lapā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
Projektā „Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos
79,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (81,2 tūkst. euro), izlietojums ir 97,5 % no
plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•
•

projekta aktivitātes Nr.1.1. “Ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi projekta īstenošanas personālam” ietvaros
organizēts pieredzes apmaiņas pasākums uz Baltkrieviju, Minsku (21.-24.novembris)
projekta aktivitātes Nr.1.2. “Metodikas izstrāde SFK – BJ principu piemērošanā invaliditātes noteikšanai
bērniem” ietvaros:
- Vecākais ārsts eksperts un ārsti eksperti turpina darbu pie Starptautiskās funkcionēšanas nespējas
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•

un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (SFK – BJ) metodikas izstrādes, kā arī
turpina izstrādāt veselības traucējumu novērtēšanas kritēriju tabulu izskatot diagnozes, funkciju
traucējumus un izmeklējumus, kas pamato diagnozi un funkciju traucējumus. Papildus tam,
projekta ārsti eksperti 16.11.2017. uzsāka darbu pie funkcionālo spēju novērtēšanas, lai atbilstoši
medicīniskiem izmeklējumiem, kas pamato funkcionālos traucējumus , metodikā iestrādātu
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes noteikšanas kritērijus.
- Lai risinātu metodikas izstrādes jautājumus un sniegtu priekšlikumus, ārstu ekspertu darba grupa
pārskata periodā tikās 3 darba sanāksmēs - 03.10.2017., 31.10.2017., 28.11.2017. Savukārt
19.12.2017. tika organizēta apvienotā ārstu ekspertu un projekta uzraudzības grupas sanāksme,
kurā ārsti eksperti prezentēja izstrādāto kritēriju tabulu un pārrunāja bērnu vecumposmu
sadalījuma jautājumu.
projekta darbības Nr. 4 “Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu” ietvaros ievietota
preses relīze par pieredzes apmaiņas pasākumu Pensiju un pabalstu dienestā (Landesamt für Gesundheit und
Soziales -LAGeSo) Berlīnē, Vācijā 26.09.2017. - 27.09.2017.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu
1 187,3 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

•

Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 230,9 tūkst. euro t.sk. 26,2 tūkst. euro atlīdzībai, 69,3
tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 0,1 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām, 0,9 tūkst. euro
sociāliem pabalstiem, 133,9 tūkst. euro Valsts budžeta uzturēšanas transferti citiem budžetiem
noteiktam mērķim un 0,5 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai. Atlikums ir izveidojies, jo bezdarbnieki
mazāk nekā plānots izvēlas mācīties pašvaldību izglītības iestādēs, jeb trūkst piedāvājuma, jo augustā un
septembra pirmajā pusē bezdarbnieki ļoti bieži izvēlējās tieši pašvaldību izglītības iestādes, kurās tika
komplektētas salīdzinoši lielas grupas, taču sākot ar oktobri, neraugoties uz intensīvo apmācību grupu
komplektēšanu, jaunas grupas pašvaldību izglītības iestādēs mācības neuzsāka.

•

Projektā „Jauniešu garantijas” – 88,3 tūkst. euro, t.sk. 44,6 tūkst. euro atlīdzībai, 43,6 tūkst. euro
precēm un pakalpojumiem un 0,1 tūkst. euro sociāliem pabalstiem. Atlikums ir izveidojies sakarā ar
darbinieku darbanespējas iestāšanos, kā arī netika iesniegti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī
apmācībās ar kuponu metodi jaunieši neizvēlējās valsts mācību iestādes plānotajā apmērā.

•

Projektā “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 556,7 tūkst. euro, t.sk. 44,9 tūkst. euro precēm un
pakalpojumiem, 440,8 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām un 71,0 tūkst. euro valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Atlikums ir izveidojies, jo 70 dalībnieku iesaistes
nobīdes dēļ pasākumā "Profesionālās piemērotības noteikšana" sadarbības partnerim SIVA izdevumi bija
mazāki kā sākotnēji plānots, kā arī, sakarā ar iesaistes nobīdi pasākumā "Motivācijas programma un sociālā
mentora pakalpojumi", jo tika pagarināts iepirkuma lēmuma pieņemšanas termiņš un līgumu slēgšanas
termiņš, un arī sakarā ar iesaistes nobīdi pasākumā "Motivācijas programma un sociālā mentora pakalpojumi",
jo tika pagarināts iepirkuma lēmuma pieņemšanas termiņš un līgumu slēgšanas termiņš.

•

Projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” – 65,4 tūkst. euro, t.sk. 8,5 tūkst. euro atlīdzībai, 51,5 tūkst.
euro precēm un pakalpojumiem, 4,8 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām un 0,6 tūkst. euro
pamatkapitāla veidošanai. Atlikums ir izveidojies, jo vakances netika aizpildītas iepriekš plānotajā termiņā
un plānotā sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību tika
veikta vēlāk kā sākotnēji plānots.

•

Projektā „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” – 2,9 tūkst. euro, t.sk. 1,8 tūkst. euro sociāliem
pabalstiem un 1,1 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai. Atlikums ir izveidojies, jo atbilstoši bezdarbnieku
pieprasījumam, mobilitātes atlīdzībai nebija nepieciešams finansējums sākotnēji plānotajā apmērā un projekta
darbinieku darba vietas iekārtošanai nepieciešamais aprīkojums uz iegādes brīdi bija lētāks kā sākotnēji

41
plānots.
•

Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 11,9 tūkst. euro, t.sk. 11,9 tūkst. euro Valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
uz valsts pamatbudžetu. Atlikums ir izveidojies sakarā ar sadarbības partnera Ekonomikas ministrijas
finansējuma atlikumu par darba samaksu un komandējumu nodrošinājumu.

•

Projektā „ Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” – 30,9 tūkst. euro
precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojies, jo pakalpojumos plānoto aktivitāšu "Datu iegūšana OECD
zinātniskājam pētījumam" aizkavējās nodevuma pieņemšana un maksājums pārcelts uz 2018.gadu. 2017.gadā
nav iegādātas biroja preces un inventārs, kas sākotnēji tika plānots. Plānotie līdzekļi juridiskās palīdzības
sniedzējiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem - nebija nepieciešami.`

•

Projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 55,6 tūkst. euro, t.sk. 2 tūkst. euro
atlīdzībai, 25,3 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 26,8 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) un 1,5 tūkst. euro kapitālajiem
izdevumiem. Atlikums izveidojies sakarā ar vakanto jurista un eksperta slodzi projektā un darbnespējas
lapām, kā arī saskaņā ar izmaiņām iepirkuma plānā un to, ka metodiku un periodiskā izdevuma avansa
maksājumi pārcelti uz 2018.gada sākumu, kā arī saņemto kompensāciju pieteikumu skaits aktivitātē
“Pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba
speciālistu profesionālās kompetences pilnveide - dalība apmācībās un supervīzijā” bija mazāks kā plānots.

•

Projektā „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – 5,6 tūkst. euro, t.sk. 2,1 tūkst. euro atlīdzībai un 3,5
tūkst. euro preces un pakalpojumi. Atlikums izveidojies, sakarā ar izmaiņām darbinieku atvaļinājumu
grafikā, kā arī ar neaizpildītu amata vietu; biroja preču iegāde tika veikta par mazāku summu nekā plānots, kā
arī neuzsākta aktivitāte “Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana” kā tas iepriekš tika plānots.

•

Projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un
sabiedrībā” – 10,5 tūkst. euro, t.sk. 10,4 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem 0,1 tūkst. euro
kapitāliem izdevumiem. Atlikums izveidojies,jo uzsākts sagatavošanās process saistībā ar metodes specifiku
un tās iegādi no ārvalstu piegādātāja, kā arī to, ka metodes iegāde ietver apmācību īstenošanu, tā tika pārcelta
uz 2018.gada aktivitāšu plānu;
samazinājās
audzēkņu ēdināšanas un uzturēšanās izdevumi dienesta viesnīcas, sakarā ar nelielo apmācību programmās
iesaistīto dalībnieku skaitu, un to, ka pirmo GRT prasmju programmu izglītojamie tiks uzņemti no 2018.gada
janvāra.
Projektā „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības
traucējumiem un vardarbību ģimenē” – 33,2 tūkst. euro, t.sk. 1,1 tūkst. euro apmērā atlīdzībai, 0,6
tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 0,2 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu un
31,3 tūkst. euro kapitālajiem izdevumiem. Atlikums izveidojies, sakarā ar izmaiņām darbinieku
atvaļinājumu grafikā , kā arī veicot saņēmtā interaktīvās spēles izstrādātāja nodevuma izvērtēšanu, tika
konstatēti trūkumi, ir pagarināts spēles publikāciju un trūkumu novēršanas termiņš līdz 2018.gada
19.janvārim.

•

Projektā „Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” – 2 tūkst. euro, t.sk.: 1,9 tūkst. euro
atlīdzībai un 0,1 tūkst. euro kapitālajiem izdevumiem. Atlikums izveidojies darbinieku slimības dēļ un
saistībā ar izmaiņām atvaļinājuma grafikā.

•

Projektā „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” – 92,7
tūkst. euro, t.sk. 8,3 tūkst. euro atlīdzībai, 35 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 0,7 tūkst. euro
subsīdijām un dotācijām un 48,7 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem.
Atlikums izveidojas, jo plānotajā apmērā netika īstenota 4.2.darbībā paredzētā aktivitāte "Konsultatīvā
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atbalsta nepieciešamības un ieviesto darba aizsardzības prasību izvērtēšanā" –Pārskata periodā netika veikta
neviena pirmspārbaude zemās uzņēmumu aktivitātes dēļ. kā arī veiktā Pētījuma iepirkuma 4.daļas „Jaunās
nodarbinātības formas un to piemērošana praksē” 1.nodevuma dokumentācijas saskaņošana prasīja vairāk
laika, nekā sākotnēji tika paredzēts, kā rezultātā samaksa par nodevumu tiks veikta 2018.gadā.

•

Citi projekti (kuru atlikumi mazāki par 1 tūkst. euro – 0,7 tūkst. euro.
Projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas” – 0,7 tūkst. euro.

•

63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”:

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 123,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 89,2 tūkst. euro apmērā, vai
261,7 % apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:
-

“Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” –89,2 tūkst. euro
apmērā;

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 123,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (138,0) tūkst. euro), izlietojums ir 89,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)”
izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 123,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (138,0
tūkst. euro), izlietojums ir 89,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

•

•

•

•

•
•

Īstenots projekta pasākums “Starptautiskās SOS bērnu ciemata asociācijas ārvalstu ekspertu prakses
apgūšana un DI procesa uzraudzībā iesaistīto ekspertu informēšana”. 23.-24. janvārī Siguldā norisinājās
seminārs Sociālo pakalpojumu attīstības padomes pārstāvjiem “Deinstitucionalizācija Eiropas Savienībā:
teorija un pieredze”. Semināru vadīja pieredzējuši lektori: Starptautiskās SOS bērnu ciematu asociācijas
pārstāve un EK eksperts;
15.februārī tika izsludināts metu konkurss “Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu
plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa”. Metu konkursā izvēlēti trīs uzvarētāji un norisinās
sarunu procedūra;
Īstenots projekta pasākums “Vizuālu informatīvo materiālu par ES fondu aktualitātēm izstrāde informatīvi reprezentatīvas brošūras (satura, tai skaitā oriģinālfoto, dizaina un drukas) iegāde”. Šī
pasākuma ietvaros ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda 60 gadu jubilejai veltīta brošūra “Cilvēki labklājības
nozares Eiropas Sociālā fonda projektos: astoņi stāsti par līdzdalību” ;
Īstenots projekta pasākums “Semināru, konferenču, preses konferenču un pasākumu rīkošana - reģionālo
pasākumu (forumu un semināru) rīkošana” daļā par konferenču un semināru rīkošanu. Tā ietvaros noticis
piecu publisku forumu un piecu lekciju cikls “Cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā: KĀ nevis VAI” piecās
Latvijas augstskolās;
Īstenojot projekta pasākumu “Vizuālu informatīvo materiālu par ES fondu aktualitātēm izstrāde infografiku izstrāde” īstenošanai (piecu infografiku izstrādei),
izstrādātas un publiskotas četras
infografikas: “Bezmaksas atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un viņu vecākiem”, “Uzņēmēju
iespējas iesaistīties labklājības nozares ES struktūrfondu projektos”, “Cilvēki ar invaliditāti Latvijā. Kā
novērtēt, cik iekļaujoša sabiedrība esam”; “Eiropas Sociālais fonds labklājības nozarē kopš 2004. gada”.
Darbībā “Horizontālās politikas komunikācijas nodrošināšana” ir izstrādāta mācību videofilma par vides un
informācijas pieejamību “Vai varu?”.
Saskaņā ar 28.07.2016. noslēgto līgumu ir iztulkotas 4,5 lapas vieglajā valodā, informācija par Sociālās
integrācijas valsts aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu "Personu ar invaliditāti vai garīga
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•

rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā".
Īstenota projekta darbība “Līdzdalība labklājības jomas jautājumiem veltīta nacionālas apraides televīzijas
raidījuma satura izstrādē”, pārraidot vienu raidījumu ciklu AS “TV Latvija”, kas ietver 10 epizodes ar
nosakumu “10 stāsti par...”

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 14,7
tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

•

Projektā „Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” – 0,2
tūkst. euro atlīdzībai un 14,5 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojies, jo vairāki
iepirkuma līgumi projektā plānoto darbību īstenošanai tika noslēgti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots,
kā arī viens līgums par integrētu komunikācijas kampaņu par deinstitucionalizācijas ieviešanas porcesu netika
noslēgts sakarā ar identificētajiem riskiem attiecībā uz līguma īstenošanas laika grafiku.

• 64.00.00 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu
īstenošana", tai skaitā:
• 64.07.00 „Eiropas Lauksaimnuiecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana
labklājības nozarē (2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 1,2 tūkst. euro apmērā.
Izdevumu samazinājums projektos:
- Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (20142020) VSAC "Latgale"– 1,2 tūkst. euro apmērā;

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 2,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (3,6 tūkst. euro), izlietojums ir 57 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības
nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 1,1 tūkst. euro apmērā,
salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1,7 tūkst. euro), izlietojums ir 64 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
- Iegādāti darba instrumenti un dārzeņu sēklas.
•

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības
nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 1,0 tūkst. euro apmērā,
salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1,9 tūkst. euro), izlietojums ir 50 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
- Iegādātas dārzeņu sēklas un.

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1,6 tūkst.
euro apmērā, tai skaitā:
•

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības
nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos 0,6 tūkst. euro apmērā.
Neizpilde izveidojusies saistībā ar faktisko transfertu pārskaitījumu mazākā apjomā, nekā sākotnēji plānots.

•

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības
nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos 1,0 tūkst. euro apmērā.
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Neizpilde izveidojusies saistībā ar faktisko transfertu pārskaitījumu mazākā apjomā, nekā sākotnēji plānots.

• 65.00.00 "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošana", tai skaitā:
• 65.07.00 „Eiropas Lauksaminiecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un
pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 0,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 0,8 tūkst. euro apmērā.
Izdevumu samazinājums projektos:
- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē
(2014-2020) VSAC "Latgale"– 0,5 tūkst. euro apmērā;

-

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē
(2014-2020) VSAC "Zemgale" – 0,3 tūkst. euro apmērā.

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 0,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (0,5 tūkst. euro), izlietojums ir 39 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale" izdevumu izpilde
2017.gada 12 mēnešos 0,05 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,3 tūkst. euro),
izlietojums ir 13 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
- Iegādātas dārzeņu sēklas..
•

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Zemgale" izdevumu izpilde
2017.gada 12 mēnešos 0,2 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,2 tūkst. euro),
izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

- iegādāts minerālmēslojums.

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 0,3 tūkst.
euro apmērā, tai skaitā:
•

Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale" izdevumu neizpilde
2017.gada 12 mēnešos 0,3 tūkst. euro apmērā
Neizpilde izveidojusies saistībā ar faktisko transfertu pārskaitījumu mazākā apjomā, nekā sākotnēji plānots.

• 69.00.00 "Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana", tai skaitā:
• 69.06.00 „Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 8,8 tūkst. euro apmērā, vai 100 % apmērā.
Izdevumu palielinājums projektos:
- Projektā „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” - 8,8 tūkst euro apmērā.
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• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 8,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (33,9 tūkst. euro), izlietojums ir 26,1 % no plānotā finansējuma apmēra.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
Projektā „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” izdevumu izpilde
2017.gada 12 mēnešos 8,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (33,9 tūkst. euro),
izlietojums ir 26,1 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

Realizētas sekojošas aktivitātes:

•

-

Projekta darbības Nr. 1 atklāšanas pasākums;

-

Projekta darbības Nr.3 Pasākums “Livonijas darba tirgus Valka – Valga 2017” apakšaktivitātes:
o 3.1. Pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana);
o 3.2. Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par darba iekārtošanas
iespējām (informatīvie semināri, uzņēmēju izstādes, konsultācijas).

-

Projekta darbības Nr. 4 Pasākums NVA darbinieku kapacitātes celšanai apakšaktivitātes:

Projekta darbības Nr.2 NVA darbinieku un projektā iesaistīto partneru tikšanās, “Team buiding” saliedēšanas
pasākums;

4.1. Publiskās runas uzlabošanas kurss -5 darbinieki
4.2. Valsts administrācijas skolas kursi (Par grāmatvedību, Excel) – 1 darbinieks.
Projekta darbības Nr.5 Projekta vadības grupas tikšanās Valkā ( 30.08.2017.)
Projekta darbības Nr.5 Pasākums “Informatīvā diena” darba meklētājiem, bezdarbniekiem un strādājošiem.
Projekta darbības Nr.6 “Darbnīcas darba meklētājiem, bezdarbniekiem un strādājošiem”
Projekta darbības Nr.7 Projekta vadības grupas tikšanās Valgā (01.12.2017.)

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 25,1
tūkst. euro apmērā, tai skaitā:
•

Projektā „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” – 25,1 tūkst. euro
apmērā, t.sk. 5,3 tūkst. euro atlīdzībai, 15,4 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un 4,4 tūkt. euro
pamatkapitāla veidošanai. Atlikums izveidojies, jo projektā netika aizpildītas paredzētās amata vietas
(slodzes), kā arī ilgāks periods bija nepieciešams aktivitāšu detalizētai plānošanai pirms iepirkuma
veikšanas (valodu apmācība, sertifikācija un mentorings) un īstenotajam pasākumam “Livonijas Vakanču
gadatirgus Valka-Valga” faktiskās izmaksas bija zemākas nekā plānotās.

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"
finansējumu (2014-2020):
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 4,3 tūkst. euro apmērā vai 100% apmērā.
Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos
(pasākumos).

• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 4,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (4,3 tūkst. euro), izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra.

46

- 70.07.00 „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas
Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”
- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 21,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 6,4 tūkst. euro apmērā, vai 44,1
% apmērā.
Izdevumu pieaugumu ietekmējošie faktori:
- 2017.gadā, salīdzinājumā ar 2016.gadu, ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupā tika skatīti tehniski
sarežģīti tiesību aktu projekti, kuru izskatīšanai bija nepieciešama ekspertu dalība (Darbinieku nosūtīšanas
direktīva, Sociālās drošības regula, Pieejamības akts, Direktīva par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu),

- tika apmeklētas Maltas prezidentūras un Igaunijas prezidentūras rīkotās divu dienu sanāksmes.
- Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 21,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (26,1 tūkst. euro), izlietojums ir 80,4 % no plānotā finansējuma apmēra, jo
tiek veikti atbilstoši Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju grafikam.
Realizētas sekojošas aktivitātes:
-

•

dalība Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 29;
dalība Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas veselības un patērētāju lietu ministru padomes
sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 4.

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 5,1 tūkst.
euro apmērā precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojas, jo atbilstoši Eiropas Savienības
Padomes darba grupu un Padomju sanāksmju grafikam un, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes
darba grupās izskatāmos jautājumus, kā arī to, ka Eiropas Komisija nepublicēja vairākus sagaidāmos
priekšlikumus, nozares ekspertu dalība ES Padomes darba grupās nebija nepieciešama.

•

70.08.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana labklājības nozarē”

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 331,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 303,9 tūkst. euro apmērā, vai 1
100,3 % apmērā.

Izdevumu pieaugums projektos:
•
•
•

„SIC Latvia "Net-Safe" II” – 64,6 tūkst. euro apmērā;
“Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” – 94,4 tūkst. euro apmērā;
“Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk
klusums"” – 144,9 tūkst. euro apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 331,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (410,5 tūkst. euro), izlietojums ir 80,7 % no plānotā finansējuma apmēra.

•

Projektā „SIC Latvia "Net-Safe" II” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 92,2 tūkst. euro apmērā,
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salīdzinot ar pārskata perioda plānu (96,5 tūkst. euro), izlietojums ir 95,5 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atbildēts uz 841 zvanu par drošību internetā;
organizētas 5 nodarbības bērniem “Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē”;
organizētas 6 radošās darbnīcas “Es internetā- mana atbildība”;
organizēta konference “Viens bērns divās pasaulēs” par interneta drošības aspektiem pirmsskolas vecuma
bērniem;
organizēta konference “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!” par vecāko klašu skolēnu iesaistīšanos interneta
drošības jautājumu apguvē jaunāko klašu skolēniem;
organizēts konkurss bērniem par viņu pieredzi interneta apdraudējumu novēršanā;
organizēts plakātu konkurss bērniem par interneta drošību;
organizēta 3 videoklipu izveidošana “Iesaisties!” pret vardarbību internetā;
organizēta videoklipa “Neizslēdz bērnu!” izveidošana, lai aicinātu vecākus pievērst uzmanību bērnu interneta
lietošanas paradumiem
organizēta Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija “Drošāka interneta diena”;
organizētas supervīzijas UT darbiniekiem par ar drošu internetu saistītām tēmām;
organizētas apmācības UT darbiniekiem.
Projektā „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” izdevumu
izpilde 2017. gada 12 mēnešos 94,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (101,4 tūkst.
euro), izlietojums ir 93,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Novadītas 3 fokusgrupu intervijas no vardarbības cietušām sievietēm, un tapis “Ziņojums par fokusgrupu
interviju rezultātiem ar cietušajām no vardarbības”, kas publiskots dažādos pasākumos un publicēts
Labklājības ministrijas mājaslapā.
Projekta ietvaros izstrādāts jauns vardarbības riska izvērtēšanas instruments vardarbības pret sievieti
gadījumos - riska izvērtējuma anketa, ko policisti aizpilda, izbraucot uz tā saucamajiem “ģimenes
konfliktiem”. Pirmajā metienā anketa nodrukāta uz 500 paškopējošām veidlapām.
Norisinājies darbs pie vadlīnijām starpdisciplinārai speciālistu sadarbībai vardarbības pret sievieti gadījumos.
No 8.jūnija līdz 19.oktobrim Tukuma novada pašvaldībā īstenots Kopienas vienotās atbildes modeļa
vardarbības pret sievieti gadījumu risināšanā pilotprojekts.
Projekta ietvaros no 2017.gada jūnija līdz decembrim masu mediju pārstāvjiem un citiem speciālistiem
novadīti 6 informatīvi izglītojoši semināri (Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un dvi semināri Rīgā) par
vardarbību pret sievieti. Apmācību mērķis bija rosināt mediju pārstāvjus diskutēt un domāt par to, kādā veidā
kvalitatīvi informēt un izglītot sabiedrību, nepārkāpjot cietušā tiesības uz privātumu un neuzturot mītus, kas
iesakņojušies par sievietēm, kas cieš no vardarbības. Semināru rezultātā gan reģionālajos, gan nacionālajos
medijos tapušas publikācijas, lai aktualizētu vardarbības pret sievieti tēmu.
Projekta ietvaros izstrādāti un nodrukāti 2 informatīvie materiāli – cietušajām sievietēm (300 000 kopijas) un
viņu līdzcilvēkiem (50 000 kopijas). Uzsākta materiālu dalīšana dažādām institūcijām, kas savā darbā saskaras
ar informatīvo materiālu mērķa grupām.
Apkopoti un izvērtēti dažāda veida dati no projekta pirmā posma un projekta ārējā izvērtētāja sagatavojusi
projekta pirmā gada izvērtējuma ziņojumu.
Projektā „Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm
"Vardarbībai patīk klusums"” izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 144,9 tūkst. euro apmērā,
salīdzinot ar pārskata perioda plānu (212,5 euro), izlietojums ir 68,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
•

organizēti 28 interaktīvi sporta un ielu kultūras pasākumi dažādās Latvijas pilsētās, īstenojot aktivitātes, kas
orientētas uz jauniešu mērķauditoriju, aicinot novērst vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un veicinot
savstarpējo cieņu un līdztiesīgas attiecības starp jaunām sievietēm un vīriešiem;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

aktualizēta cietušo atbalsta tīmekļa vietne cietusajiem.lv
notikušas 2 Cietušo atbalsta tālruņa akcijas “Pajautā juristam”;
īstenota informēšanas kampaņa televīzijā, radio un sociālajos medijos;
izstrādāti un publiskoti 2 videoklipi sabiedrības tolerances pret vardarbību mazināšanai un informēšanai par
atbalsta iespējām cietušajiem; videoklipi izrādīti TV3 un LTV1, kā arī sociālajos tīklos.
izstrādātas 3 drukāta un digitāla dizaina vides reklāmas sabiedrības tolerances pret vardarbību mazināšanai un
informēšanai par atbalsta iespējām cietušajiem; Caur Latvijas Pašvaldību savienību, vides reklāmas izplatītas
Latvijas pašvaldībās.
izstrādāta un publiskota 1 audioreklāma sabiedrības tolerances pret vardarbību mazināšanai un informēšanai
par atbalsta iespējām cietušajiem; audioreklāma atskaņota LR1 un Star FM;
izstrādāti un publicēti 2 video jauniešu mērķauditorijai, kuros jaunieši tiek aicināti uz līdzvērtīgām attiecībām,
savstarpēju cieņu spēlē un attiecībās, kā arī brīvību no atkarībām un vardarbības;
organizētas 2 cietušo atbalsta tālruņa konsultantu apmācības par tieisikajiem aspektiem vardarbībā cietušo
atbalstam (20 dalībnieki);
izstrādāta animācija par pieejamajiem atbalsta resursiem vardarbībā cietušajām sievietēm;
publicētas 2 tematiskās publikācijas masu medijiem; izstrādes stadijā vēl 3 tematisko publikāciju sagatavošana
masu medijiem;
īstenota sociālo tīklu kampaņa varadarbības prevencei jauniešu mērķauditorijā; sagatavoti un publiskoti 130
vēstījumi sociālajos tīklos;
projekta partneru dalība 3 radio raidījumos par vardarbības ģimenē un varadarbības pret sievietēm
problemātiku un risinājumiem;
izstrādāts sociālā dizaina ekspertu pētījums par izglītojošām un informatīvām aktivitātēm vardarbības
mazināšanai pret sievietēm Latvijā.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 79,0
tūkst. euro apmērā, tai skaitā:

•

Projektā „SIC Latvia "Net-Safe" II” – 4,3 tūkst. euro t.sk., 1,0 tūkst. euro atlīdzībai, 3,3 tūkst euro
precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojies sakarā ar izmaiņām projekta ieviešanas aktivitāšu
kalendārā.

Projektā „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” – 7,1 tūkst.
euro t.sk., 4,9 tūkst. euro atlīdzībai, 1,3 tūkst euro precēm un pakalpojumiem, 0,3 tūkst. euro valsts
budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu un 0,6 tukst. euro pamatkapitala veidošanai.
Atlikums izveidojies sakarā ar izmaiņām projekta ieviešanas aktivitāšu kalendārā.

•

Projektā „Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm
"Vardarbībai patīk klusums"” – 67,6 tūkst. euro t.sk., 4,1 tūkst. euro atlīdzībai, 61,7 tūkst euro precēm
un pakalpojumiem un 1,8 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām.
Atlikums izveidojies sakarā ar izmaiņām projekta ieviešanas aktivitāšu kalendārā.
•

• 70.22.00 „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu
īstenošana”
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 154,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, izdevumu palielnājums 14,4 tūkst. euro apmērā, vai 10,2 % apmērā
Izdevumu palielinājums projektos:
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-

„Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” – 14,4 tūkst. euro apmērā.

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 154,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (159,6 tūkst. euro), izlietojums ir 97,0 % no plānotā finansējuma apmēra.
• Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”
izdevumu izpilde 2017. gada 12 mēnešos 154,9 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (159,6
tūkst. euro), izlietojums ir 97,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

Realizētas sekojošas aktivitātes:
-

-

nodrošināti ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) ieviešanas nosacījuma ietvaru
saistītie uzdevumi:
o EAFVP vadības un kontroles sistēmas ietvaros aktualizēti šādi dokumenti:
• veikti grozījumi trijos iekšējos normatīvajos aktos – kārtībā, kādā nodrošina deleģēto funkciju
uzraudzību (16.02.2017.); kārtībā, kādā uzrauga un novērtē darbības programmas darbību īstenošanu
(12.05.2017.); kārtībā par maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošanu un apstiprināšanu,
un iesniegšanu EK (30.05.2017.);
• aktualizēts Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" vadības un kontroles sistēmas
apraksts (30.03.2017.);
• izstrādāts iekšējais normatīvais akts par kārtību, kādā nodrošina darbības programmas pārvaldību
(28.11.2017.);
• sagatavoti un iesniegti VSS (VSS-1318) MK noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumos Nr.727 „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”
(21.12.2017.).
Nodrošināti ar EAFVP ieviešanu saistītie uzdevumi:
• sagatavoti un iesniegti pārbaudīšanai četri maksājuma pieprasījumi par EAFVP tehniskās palīdzības
izmaksām Labklājības ministrijā (31.01.2017., 21.04.2017., 25.07.2017., 18.10.2017.);
• EK elektronisko datu apmaiņas sistēmā SFC 2014 sagatavoti un iesniegti četri maksājuma
pieteikumi: 30.03.2017. par kopējo summu 1 307 818,66 euro; 06.07.2017. par kopējo summu 1 292
548,14 euro; 31.10.2017. par kopējo summu 1 473 068,71 euro; 11.12.2017. par kopējo summu 1
499 665,97 euro;
• sagatavots un 30.06.2017. iesniegts EK (SFC(2014) Gada īstenošanas ziņojums par 2016. gadā
īstenoto darbības programmu "Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības
sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (apstiprināts EK
19.07.2017.);
• sagatavots un 25.09.2017. iesniegts Valsts kancelejā informatīvais ziņojums "Par individuālās pieejas
mērķētākai pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām to
rīcībspējas palielināšanai īstenošanas iespēju izvērtējumu" (apstiprināts 27.09.2017.);
• organizēta un vadīta ikgadējā EAFVP darbības programmas novērtēšanas sanāksme ar Eiropas
Komisiju, vadošo iestādi, sadarbības iestādi un EAFVP konsultatīvo darba grupu. Sagatavota
informācija Eiropas Komisijai par sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un prezentēta EAFVP
vadošās iestādes informācija par EAFVP īstenošanu 2017. gadā;
• veikta sabiedrības informēšana par EAFVP īstenošanu: līdzdalība preses relīžu izstrādē, atbildes uz
iedzīvotāju e-pastos iesūtītajiem un telefoniski uzdotajiem jautājumiem;
• aktualizēta un ievietota LM EAFVP tīmekļa vietnē infografika “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS
un KĀ?”, iekļaujot informāciju, par EAFVP atbalsta veidiem, un nosacījumiem atbalsta saņemšanai
no 01.01.2017.;
• nodrošināta informācijas izplatīšana un aicinājums piedalīties EK organizētajā sabiedriskajā
apspriešanā par EAFVP vidusposma novērtēšanu EAFVP atbalsta saņēmējiem, EAFVP īstenošanā
iesaistītajām partnerorganizācijām, EAFVP darbības programmas pārvaldībā iesaistītajām iestādēm
un sadarbības partneriem, pašvaldībām un sociālajiem dienestiem;
• sniegtas intervijas LNT raidījumam “TOP 10” (03.09.2017.) un LNT ziņām (27.12.2017.)
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nodrošināti ar EAFVP uzraudzību un kontroli saistītie uzdevumi:
• nodrošināta pārbaude četriem finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumam, trijiem sadarbības
iestādes maksājumu pieprasījumiem par partnerorganizāciju darbībām, četriem sadarbības iestādes,
trijiem revīzijas iestādes un četriem Labklājības ministrijas maksājuma pieprasījumiem par EAFVP
tehniskās palīdzības izmaksām;
• nodrošinātas četras EAFVP neatbilstību darba grupas sanāksmes (16.02.2017., 09.05.2017.,
15.08.2017., 08.11.2017.). Sanāksmēs izvērtētas 2016. gada 4.ceturksnī un 2017. gada 1., 2. un 3.
ceturksnī konstatētās neatbilstības un nolemts, ka par šīm neatbilstībām nav nepieciešams ziņot EK;
• nodrošinātas četras Sadarbības iestādes uzraudzības sanāksmes (16.02.2017., 09.05.2017.,
15.08.2017., 08.11.2017.);
• sagatavota un 13.02.2017. iesniegta EK (SFC(2014)) pārvaldības deklarācija, gada kopsavilkums par
galīgajām revīzijām un kontrolēm (01.07.2015.-30.06.2016.) un pārskats par izdevumiem
(01.07.2015.-30.06.2016.), (apstiprināts EK 22.05.2017., t.sk. saņemta gada bilance);
• nodrošināta informācijas sniegšana RI sistēmaudita veikšanas laikā (28.04.2017., 11.05.2017.,
18.05.2017., 23.05.2017., 25.05.2017., 07.06.2017., 14.06.2017., 28.06.2017.);
• nodrošināta RI sistēmaudita ziņojuma projekta saskaņošana un informācijas sniegšana audita procesā
(03.08.2017., 11.08.2017., 28.08.2017., 29.08.2017.);
• 27.-28.09.17. veiktas pārbaudes trīs atbalstāmo darbību īstenošanas vietās.
- nodrošināti ar EAFVP novērtēšanu saistītie uzdevumi:
• 28.04.2017. nodrošināta dalība EK rīkotajā EAFVP novērtēšanas partnerības darba grupas sanāksmē,
prezentējot gada aptaujas un strukturētā apsekojuma organizēšanu Latvijā;
• sagatavota informācija EAFVP vidusposma izvērtējumam EK organizētās sabiedriskās apspriešanas
tiešsaistē ietvaros;
• sagatavots un apstiprināts EAFVP ieviešanas novērtēšanas ziņojums par periodu no 01.01.31.12.2016. (09.06.2017.).
• 26.10.2017. nodrošināta dalība EK rīkotajā EAFVP novērtēšanas partnerības darba grupas sanāksmē.

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 4,8
tūkst. euro apmērā, tai skaitā:
•

Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” –
4,8 tūkst. euro, t.sk. 2,4 tūkst. euro atlīdzībai un 2,4 precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojies
sakarā ar izmaiņām darbinieku atvaļinājuma grafikā un atvaļinājumu pabalstu izmaksas veiktas mazākā
apmērā, nekā bija plānots, kā arī izdevumi par komandējumiem un komunālajiem pakalpojumiem veikti
mazākā apjomā nekā sākotnēji plānots.

• 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:
• 73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē:
• Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 416,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 105,7 tūkst. euro apmērā, vai
20,3 % apmērā.
Izdevumu pieaugums projektos:
- „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku” –
143,8 tūkst. euro apmērā;

Izdevumu samazinājums projektos:
- „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un
-

uzlabošanai” – 68,0 tūkst. euro apmērā;
„Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju
apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 113,6 tūkst.
euro apmērā;
„Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs” – 63,3 tūkst. euro apmērā;
„A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” – 0,3 tūkst. euro apmērā;
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-

„Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu
sniegšanas reformu veikšanu” – 4,3 tūkst. euro apmērā.

•

Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 416,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata
perioda plānu (505,3 tūkst. euro), izlietojums ir 82,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:
•

Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā
nestandarta darba laiku” izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos 416,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar
pārskata perioda plānu (505,3 tūkst. euro), izlietojums ir 82,4 % no plānotā finansējuma apmēra.
Realizētas sekojošas aktivitātes:
- turpināts īstenot bērnu uzraudzības pakalpojums trīs pašvaldībās – Rīgā, Jelgavā un Valmierā. Kopumā noslēgti 169
līgumi par pakalpojuma īstenošanu;
- pētījuma aktivitāšu īstenošana (īstenots pētījuma eksperimenta pirmās fāzes noslēgums, tai skaitā padziļinātās
intervijas ar pētījuma dalībniekiem, uzņēmumiem, izstrādāts ziņojums par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma
darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, tiesisko un politisko ietvaru, secinājumi un rekomendācijas,
iesniegts ziņojums par eksperimenta pirmās un otrās fāzes rezultātiem);
;
- veikta ģimenei draudzīgo komersantu novērtēšanas kritēriju pilnveidošana;
- veikta ģimenei draudzīgo komersantu novērtēšana un apbalvošana atbildīga biznesa nedēļas ietvaros;
- īstenoti reģionālie semināri Valmierā un Jelgavā;
- īstenots reģionālais seminārs par projekta ilgtspējas risinājumiem, uzsākts darbs pie pakalpojuma ilgtspējas
risinājumu izstrādes;
- noslēgts līgums un uzsāktas aktivitātes par projekta rezultātu publicitātes pasākumu īstenošanu;
.

•

•

Izdevumu neizpilde 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 90,0
tūkst. euro apmērā, t.sk.:

•

Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā
nestandarta darba laiku” – 89,0 tūkst. euro apmērā, t.sk. 6,3 tūkst. euro atlīdzībai, 46,6 tūkst. euro
precēm un pakalpojumiem, 0,2 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām, 35,1 tūkst. euro valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 0,8 tūkst euro pamatkapitāla
veudošanai. Atlikums izveidojies, jo bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas izdevumi ir mazāki par
sākotnēji plānotajiem (mazāks sniegtā pakalpojuma stundu skaits, kā arī mazāka stundas tarifa likme).
Izdevumi veikti atbilstoši pašvaldību iesniegtajām atskaitēm par sniegto aukļu pakalpojuma apjomu attiecīgajā
mēnesī. Vienlaikus, ņemot vērā projekta terminā pagarināšanu, daļa projekta aktivitātes pārplānotas uz
2018.gadu.

informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:
- lai nodrošinātu efektīvu nozares politikas koordināciju un to sasaisti ar valsts
budžeta vadības procesu, programmu un apakšprogrammu ietvaros līdzekļi tiek
plānoti atbilstoši iepirkumu plāniem, personāla sarakstiem un atvaļinājumu
grafikiem, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu;
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saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem, tiek veikta pamatbudžeta līdzekļu
izlietojuma kontrole un patstāvīga uzraudzība, nepieciešamības gadījumā veiktas
izmaiņas finansēšanas plānos un veikti pasākumu tāmju precizējumi;
- tiek organizētas ES struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas pārraudzības darba
sanāksmes, kurās tiek izskatīti jautājumi par aktivitāšu virzību, kā arī izvērtēti
iespējamie aktivitāšu riski un lemti jautājumi par identificēto risku novēršanas
iespējām;
- tiek pastāvīgi analizēts pieprasījums pēc pakalpojumiem un iespēju robežās tiek
veikta finanšu līdzekļu pārplānošana starp pasākumiem, pārdalot finanšu resursus
tiem pasākumiem, pēc kuriem ir lielāks pieprasījums.
-

