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Specifiskais atbalsta 
mērķis/pasākums 

Informācija par specifisko atbalsta mērķu/pasākumu sniegumu 2018.gadā  

7.1.1. Atbalsts bezdarbnieku 
izglītībai 

Ar mērķi veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū 
7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta ietvaros tiek īstenotas šādas darbības:  

• konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un 
grupu nodarbības (kopumā līdz 2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 144 736 
bezdarbniekiem, t.sk. 2018. gadā - 53 794 bezdarbniekiem), 

• profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, t.sk. 
profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide (kopumā atbalstu sniedzot 
33 035 bezdarbniekiem). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 16 187 
bezdarbniekiem, t.sk. 2018. gadā - 3 435 bezdarbniekiem, 

• neformālās izglītības apguve (kopumā atbalstu sniedzot 34 900 bezdarbniekiem). 
Līdz 2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 12 108 bezdarbniekiem, t.sk. 2018. 
gadā - 6 147 bezdarbniekiem, 

• transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība (kopumā atbalstu sniedzot 
11 565 bezdarbniekiem). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 3 648 
bezdarbniekiem, t.sk. 2018. gadā - 1 835 bezdarbniekiem, 

• apmācība pie darba devēja (kopumā atbalstu sniedzot 1240 bezdarbniekiem). Līdz 
2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 1 036 bezdarbniekiem, t.sk. 2018. gadā - 
426 bezdarbniekiem, 

• specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā, 
piemēram, ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi (kopumā nodrošinot 1 509 
pakalpojumus). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) sniegti 34 pakalpojumi, t.sk. 2018. 
gadā - 24 pakalpojumi, 

• konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to 
īstenošana (kopumā ieviešot trīs apmācību moduļus, t.sk. divi jau ieviesti),  

• atbalsts reģionālajai mobilitātei (kopumā sniedzot atbalstu 28 354 
bezdarbniekiem). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 8 206 
bezdarbniekiem, t.sk. 2018. gadā - 3 059 bezdarbniekiem. 

  

7.1.2.1. EURES tīkla darbība 
Latvijā 

Ar mērķi uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi 
informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko 
attiecību nodibināšanā, 7.1.2.1.pasākuma projektā tiek īstenotas šādas atbalstāmās 
darbības: 

• NVA darbinieku apmācības un semināri par EURES tīklu un Eiropas darba 
mobilitātes jautājumiem (kopumā īstenojot 70 apmācības un seminārus). Līdz 
2018. gadam (ieskaitot) īstenoti 55, t.sk. 12 apmācības un semināri - 2018. gadā; 

• informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros, piemēram, informatīvo materiālu 
izstrāde, informācijas sniegšana darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts un 
pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, dalība EURES tīkla Latvijas un 
starptautiskajos sadarbības pasākumos u.c. (kopumā īstenojot 530 informācijas 
nodrošināšanas pasākumus). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) īstenoti 334, t.sk. 58 
pasākumi - organizēti 2018.gadā.   

  

7.1.2.2. Darba tirgus 
prognozēšanas sistēmas 

pilnveide 
 

Ar mērķi izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (pārkārtojumu sistēma), 
t.sk., lai nodrošinātu pamatotu un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz rīcībpolitikas izstrādi un ieviešanu, 7.1.2.2.pasākuma ietvaros tiek 
īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• pētījuma veikšana par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus 
prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku (šobrīd procesā), 

• īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide. 2018. gadā pabeigts 
darbs pie NVA darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas pilnveides, kas 
sniedz iespēju iegūt prognožu rezultātus par ievērojami lielāku atsevišķo profesiju 
grupu skaitu, 



• darba devēju aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošana 
(kopumā veicot 5 aptaujas, t.sk. līdz 2018.gadam (ieskaitot) ir veiktas divas 
aptaujas, no kurām viena - 2018. gadā), 

• tehniskās specifikācijas izstrāde darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma 
prognožu atspoguļošanas platformas (t.sk. vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes 
rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei. 2018. gadā uzsākts darbs pie 
tehniskās specifikācijas izstrādes,  

• informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un 
īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām (kopumā īstenojot 
72 pasākumus). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) īstenoti 32 pasākumi, t.sk. 17 
pasākumi - 2018. gadā (viena no ievērojamākajiem - 2018. gada maijā projekta 
ietvaros NVA rīkotā Latvijas Republikas simtgadei veltīta starptautiskā konference 
“Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien un rīt”, kurā Latvijas un ārvalstu amatpersonas 
un eksperti sprieda par mūsdienu darba tirgus tendencēm un izaicinājumiem, 
nodarbinātības dienestu lomu, globalizācijas, demogrāfijas un digitālo tehnoloģiju 
ietekmi, kā arī Latvijas darba tirgus attīstību starptautiskajā kontekstā). 
 

7.3.1. Darba drošības 
uzlabošana 

Ar mērķi uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, 7.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas 
uzraudzības pasākumi, kopumā veicot 15 pētījumus (šobrīd procesā), kā arī 
nodrošinot darba strīdu praktisku risināšanu un kopumā sniedzot 5250 
konsultācijas. Projekta sadarbības partneri LBAS un LDDK līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) ir snieguši 2 247 konsultācijas, t.sk. 2018. gadā - 1 094 konsultācijas 
darbiniekiem un darba devējiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, 

• darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi,  
veicot trīs pētījumus (šobrīd procesā) par darba strīdu risināšanas iespējām, 
jaunajām nodarbinātības formām un par optimālāko sociālās apdrošināšanas pret 
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām risinājumiem. Atbilstoši pētījumiem 
tiks īstenoti 2 pilotprojekti - par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū 
un par darba strīdu risināšanas iespējām,  

• Valsts darba inspekcijas (VDI) profesionālo spēju pilnveide, kas ietver: 
- VDI nodarbināto apmācības (kopumā 93 apmācības). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) 
īstenotas 29 apmācības, t.sk. 2018. gadā - organizētas 16 mācības, 
- apmācību moduļu aktualizāciju un izstrādi, kopumā aktualizējot 21 apmācību moduļi 
(līdz 2018. gadam (ieskaitot) aktualizēti seši moduļi, t.sk. pieci moduļi - 2018.gadā) un 
izstrādājot 13 apmācību moduļus (līdz 2018. gadam (ieskaitot) izstrādāti pieci moduļi, 
t.sk. četri moduļi - 2018.gadā), 
- Baltijas valstu darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide, t.sk. trīs semināru 
organizēšana (līdz 2018. gadam (ieskaitot) organizēts viens seminārs), dalību 
nodrošināšana sanāksmēs (kopā četras, līdz 2018. gadam (ieskaitot) nodrošināta dalība 
divos, t.sk. 2018. gadā - vienā) un sešu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana (līdz 
2018. gadam (ieskaitot) organizēti divi, t.sk. viens - pieredzes apmaiņas brauciens 
2018.gadā), 
- starptautiskā darba inspekciju tīkla pilnveide, trīs konferenču organizēšana (līdz 2018. 
gadam (ieskaitot) organizēta viena), 12 pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana 
(līdz 2018. gadam (ieskaitot) organizēti trīs, t.sk. 2018. gadā – viens pieredzes apmaiņas 
brauciens), 

• VDI dalība nozares izstādēs (kopumā dalība 30 izstādēs). Līdz 2018. gadam 
(ieskaitot) VDI piedalījusies 10 izstādēs, t.sk. 2018. gadā – piecās izstādēs), 

• atbalsts 4700 bīstamo nozaru uzņēmumiem (atbalsta sniegšana tiks uzsākta 2019. 
gadā). Lai nodrošinātu darbības īstenošanu, tiks apzināti 5000 bīstamo nozaru 
uzņēmumus, kopā, t.sk. 2018. gadā apzināti 3 196 uzņēmumi; 

• preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi: 
- apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai (kopumā 126 semināri, no kuriem līdz 
2018. gadam (ieskaitot) īstenoti 29, t.sk. 24 semināri - organizēti 2018.gadā), 
- labās prakses mācību ekskursijas (kopumā 36 ekskursijas, no kurām līdz 2018. gadam 
(ieskaitot) īstenotas 11, t.sk. piecas mācību ekskursijas - organizētas 2018.gadā), 



- izglītojošas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem (kopumā 72 aktivitātes, no kurām 
līdz 2018.gadam (ieskaitot) īstenotas 40, t.sk. 19 aktivitātes - organizētas 2018.gadā), 
- tematiskie semināri par aktuālām tēmām (kopumā 144 semināri, no kuriem līdz 2018. 
gadam (ieskaitot) īstenoti 30, t.sk. 25 semināri - organizēti 2018.gadā), 
- elektronisko rīku un vizuālo uzskates līdzekļu izveide un ieviešana (līdz 2018. gadam 
(ieskaitot) nav izstrādāti/ieviesti), 
- sabiedrības izpratnes par darba attiecību un darba aizsardzības jautājumiem 
veicināšanas pasākumi. 2018. gadā noslēgts pakalpojuma līgums par komunikācijas 
kampaņas īstenošanu.  

 

7.3.2. Gados vecāku 
nodarbināto darbspēju 

uzlabošana 

Ar mērķi veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un 
nodarbinātību 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās 
darbības: 

• sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža 
veicināšanai, kopumā organizējot 40 pasākumus. Līdz 2018. gadam (ieskaitot) 
organizēti 18 pasākumi, t.sk., 2018. gadā - īstenoti 12 sabiedrības informēšanas un 
izglītošanas pasākumi par novecošanās pārvaldības jautājumiem, t.sk. divas 
informatīvās kampaņas, 

• darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums un atbalsta pasākumi mērķa 
grupai, kopumā atbalstu sniedzot 3 000 personām. 2018. gada (oktobrī) uzsākta 
projekta galvenās atbalstāmās darbības ieviešana, tika saņemti 45 darba devēju 
pieteikumi, kuri kopumā ir pieteikuši vairāk nekā 2200 darbiniekus vecumā no 50 
gadiem. Šobrīd notiek pieteikumu izvērtēšana un ir atbalstīti jau astoņi uzņēmumi, 
kuros no 2019. gadā tiks veikti darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumi, 

• projekta īstenošanas personāla un pārējā NVA personāla (karjeras konsultantu) 
apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem (kopumā pieci 
semināri), 

• darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa 
grupai starprezultātu un rezultātu novērtēšana, divu izvērtējumu veikšana, 

• kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem (īsteno 
sadarbības partneri – LBAS un LDDK).  
 

9.1.1.1. Subsidētās darbavietas 
bezdarbniekiem 

Ar mērķi veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un 
iekārtošanos pastāvīgā darbā 9.1.1.1.pasākuma ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās 
darbības: 

• informāciju bezdarbniekiem un darba devējiem par pasākumu, 

• īstenošanas personāla apmācību darbam ar mērķa grupu un par darba devēju 
piesaisti; 

• darbavietu pielāgošanu, konsultācijas darba devējam bezdarbnieku ar invaliditāti 
nodarbināšanai, kā arī šim personām nepieciešamo speciālistu piesaisti 
(ergoterapeiti, surdotulki, atbalsta personas personām ar garīga rakstura 
traucējumiem), 

• bezdarbnieku nodarbināšanu darbam nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei, 
t.sk. darba vadītāja piesaisti, 

• atbalstu reģionālajai mobilitātei. 
Kopumā projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 5 177 bezdarbniekiem. Līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) atbalsta pasākumos iesaistīti 3 279 bezdarbnieki, t.sk. 2018.gadā - atbalsts sniegts 
875 bezdarbniekiem (kā labo prakses piemēru uz šo var minēt gadījumu, kad, īstenojot 
kompleksa atbalsta pieeju bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū, projekta ietvaros 
2018.gadā atbalstīta subsidētās darba vietas izveide kādā ēku tīrīšanas uzņēmumā, ko 
izveidojis bijušais bezdarbnieks, izmantojot iepriekš NVA saņemto atbalstu komercdarbības 
uzsākšanai). Tāpat arī 2018.gadā projektā atbalstīta 163 darba vietu izveide bezdarbnieku ar 
invaliditāti nodarbināšanai.  
 

9.1.1.2. Atbalsts ilgstošajiem 
bezdarbniekiem 

Ar mērķi veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā 
darbā, mazinot sociālās atstumtības riskus 9.1.1.2.pasākuma ietvaros tiek īstenotas šādas 
atbalstāmās darbības: 



• individuālas un grupu konsultācijas (kopumā sniedzot 63 750 konsultācijas, no 
kurām līdz 2018.gadam (ieskaitot) sniegtas 47 006, t.sk. 2018.gadā – 10 299 
konsultācijas), 

• veselības pārbaužu nodrošināšana (kopumā nodrošinot pārbaudes 3 000 
personām, no kurām līdz 2018.gadam (ieskaitot) pārbaudes veiktas 1 724 
personām, t.sk. 2018. gadā – 828 personām), 

• profesionālās piemērotības noteikšana (kopumā profesionālo piemērotību nosakot 
1 800 personām, no kurām līdz 2018.gadam (ieskaitot) profesionālā piemērotība 
noteikta 450 personām, t.sk. 2018. gadā – 268 personām), 

• motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu 
īstenošana (kopumā atbalstu sniedzot 17 410 personām, no kurām līdz 
2018.gadam (ieskaitot) motivācijas programmas un sociālā mentora pakalpojums 
nodrošināts 6 599 personām, t.sk. 2018. gadā – 4 265 personām), 

• atbalsta pasākumu īstenošana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām (kopumā 
atbalstu nodrošinot 1 850 personām, no kurām līdz 2018.gadam (ieskaitot) atbalsts 
sniegts 958 personām, t.sk. 2018. gadā – 367 personām), 

• sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu par ilgstošo bezdarbnieku 
aktivizācijas pasākumiem īstenošana, 

• personāla apmācību darbam ar ilgstošajiem bezdarbniekiem īstenošana. 
Papildus jāmin, ka 2018.gadā projekts demonstrējis labu sniegumu rezultāta rādītāju izpildē, 
proti: 

• rezultāta rādītājs "nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc 
aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas)" 2018.gadā (ieskaitot) izpildīts 118,86 %  
(jeb 1 040) apmērā no kopējā projekta plānotā iznākuma rādītāja (875 līdz 
31.12.2023.); 

• rezultāta rādītājs "pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai 
ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā" 
2018.gadā (ieskaitot) izpildīts 113,66% apmērā (jeb  4 669) no kopējā projekta 
plānotā iznākuma rādītāja (4108 līdz 31.12.2023.). 

Minētais liecina, ka projekta ietvaros īstenotais atbalsts ir bijis mērķēts un tas ir veicinājis 
mērķa grupas personu atgriešanos nodarbinātībā/izglītībā. 
 

9.1.1.3. Sociālā 
uzņēmējdarbība  

Ar mērķi noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un 
attīstībai, t.sk. darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, kā arī lai palielinātu 
nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, 
nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 9.1.1.3.pasākuma ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās 
darbības: 

• sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu par sociālajiem uzņēmumiem, to 
nozīmi īstenošana, 

• sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde, 

• sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana (kopumā sniedzot 801 
konsultāciju sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei, no kurām 
sniegta 401 2018.gadā), 

• sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana biznesa plānu īstenošanai 
(kopumā atbalstot 220 sociālos uzņēmumus un 217 bezdarbniekus). 2018.gadā 
piešķirts sociālā uzņēmuma/ pasākuma dalībnieka statuss 125 sociālajiem 
uzņēmējiem, no kuriem līgums par finanšu atbalsta piešķiršanu noslēgts ar 31 
uzņēmumu, un atbalstīti  14 bezdarbnieki, 

• pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde normatīvā 
regulējuma un atbalsta pilnveidošanai, 

• pieredzes apmaiņas pasākumu par sociālo uzņēmējdarbību īstenošana. 
2018.gads iezīmējas ar to, ka tajā uzsākta sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu 
piemērošana finanšu dotācijas veidā, noslēdzot līgumus par kopējo summu 2,35 miljoni 
EUR.  T.sk., atbalsts sniegts, piemēram, SIA "BlindArt", kas nodarbojas ar dizaina produktu 
izstrādi, ieviešanu un attīstību, mākslas projektu producēšanu un radošo darbnīcu 
organizēšanu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, ir saņēmis dotāciju vājredzīgo un 
neredzīgo cilvēku integrēšanai sabiedrībā. Tāpat arī piešķirta dotācija iekārtu iegādei, 



atlīdzības izmaksām un pedagogu apmācībām SIA "KK Original Design", kas izstrādā un ražo 
kvalitatīvas palīgierīces bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem. Pieminams arī 
biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" sniegtais atbalsts, kas izmantots specializēto 
transporta līdzekļu iegādei un "drošības pogas" (ierīce palīdzības izsaukšanai uz mājām) 
nodrošināšanai.  
 

9.1.4.1. Profesionālā 
rehabilitācija 

Ar mērķi palielināt personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 9.1.4.1.pasākuma ietvaros tiek īstenotas profesionālās 
rehabilitācijas programmas un prasmju apmācību programmas personām ar smagu 
invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personām ar garīga rakstura traucējumiem 
(kopumā 100 personām). Profesionālās rehabilitācijas un prasmju apmācību programmu 
izvēle un īstenošana balstīta uz darba tirgus pieprasījuma izpētē iegūtajiem datiem par 
darba tirgū nepieciešamajām profesijām un prasmēm. Mērķa grupas dalībnieku iesaiste 
profesionālās rehabilitācijā vai prasmju apmācībā tiek veikta, balstoties uz profesionālās 
piemērotības noteikšanu. Līdz 2018.gadam (ieskaitot) atbalstu saņēmušas 48 personas (no 
kurām 26 sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, 
nodarbinātībā, tostarp pašnodarbināti). 
 

9.1.4.2. Funkcionēšanas 
novērtēšanas un tehnisko 

palīglīdzekļu apmaiņas 
sistēmas izveide 

Ar mērķi izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko 
palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu, nodrošinot, ka personas ar ārstniecības personu atzītiem 
funkcionēšanas traucējumiem tiek integrētas sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, 
9.1.4.2.pasākuma ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide (kopumā viena sistēma). Lai 
nodrošinātu minētās darbības īstenošanu, līdz 2018.gadam (ieskaitot) sadarbībā ar 
Rīgas Stradiņu universitāti veikts pētījums par funkcionēšanas novērtēšanas 
sistēmu darbību (rezultātus 18.12.2018. apstiprināja LM izveidotā Uzraudzības 
padome, t.sk. lemjot par saistītā projekta – 9.3.1.2.pasākuma - atsākšanu)), 

• funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas ieviešana (izmēģinājumprojekta īstenošana 
un izmēģinājuma projekta rezultātu izvērtēšana) (kopumā viena sistēma, 
iesaistot/novērtējot 3000 personas), 

• asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm 
izveide (t.sk. kopumā viena situācijas izpēte (veikta 2018.gadā - sadarbībā ar SIA 
Dynamic University veikts pētījums par asistīvo tehnoloģiju pieejamību Latvijas 
izglītības iestādēs), viena asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas 
sistēmas apraksta izstrāde, 621 speciālista darbam ar asistīvajām tehnoloģijām 
(tehniskajiem palīglīdzekļiem) apmācīšana, 

• asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana 
(izmēģinājumprojekta īstenošana izglītības iestādēs un izmēģinājumprojekta 
rezultātu izvērtēšana). 

 

9.1.4.3. Bērnu invaliditātes 
noteikšanas sistēmas pilnveide 

Ar mērķi pielāgot invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem ar funkcionēšanas 
traucējumiem Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un 
jauniešu versijai (starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija) 9.1.4.3.pasākuma ietvaros tiek 
īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 
- metodikas starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas principu 
piemērošanai invaliditātes noteikšanai bērniem (metodika) izstrāde, adaptējot un nosakot 
kritērijus, lai nonāktu pie Latvijai atbilstīgākā un efektīvākā modeļa; 
- izmēģinājuma projekta īstenošana, kopumā 50 bērniem veicot praktisku novērtēšanu 
(ekspertīzi), balstoties uz esošo sistēmu un atbilstoši jaunajai metodikai invaliditātes 
noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 
2018.gadā izstrādāta metodika un uzsākts izmēģinājuma projekts, kura ietvaros praktiska 
novērtēšana (ekspertīze) veikta jau 10 bērniem. 
 

9.1.4.4. Diskriminācijas 
novēršana 

Ar mērķi mazināt nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskas iekļaušanas šķēršļus 
sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, vienlaikus nodrošinot 
sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par diskriminācijas novēršanu, 9.1.4.4.pasākuma 
projektā tiek īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 



• diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana (mērķa 
grupas profilēšana (viena priekšizpēte jau ir veikta), motivācijas paaugstināšana un 
atbalsta pakalpojumu nodrošināšana 3100 personām (no tām līdz 2018.gadam 
(ieskaitot) 450 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas 
saņēmušas motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus), vidusposma 
izvērtējuma veikšana (viens izvērtējums), 

• diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to 
darbiniekiem (pieci izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas 
novēršanas jautājumiem (t.sk. darbinieku un darba devēju apmācības, kā arī 
atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai 
(kopumā pieci pasākumi)). Līdz 2018. gadam (ieskaitot) 206, t.sk. 2018.gadā 196, 
dažādu līmeņu vadītāji un darbinieki no valsts, pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem 
un nevalstiskajām organizācijām ir ieguvuši zināšanas par dažādības vadības un 
iecietības jautājumiem, 

• sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana (kopumā 
projekta ietvaros atbalstu saņems vidēji gadā 390 patvēruma meklētāji un personas 
ar bēgļa vai alternatīvo statusu, 2018.gadā atbalsts sniegts - 128 patvēruma 
meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu), 

• dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā (izmēģinājumprojekts 
pabeigts 2017. gadā), 

• sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana (viena stratēģija un 
viena kampaņa). 2018.gadā projektā uzsākta informatīvās kampaņas “Atvērtība ir 
vērtība” īstenošana, lai Latvijas sabiedrībā veicinātu atvērtību pret dažādību,  

• iekļaujoši pasākumi darba vides veicināšanai – 2018.gadā uzsākta kustība “Dažādībā 
ir spēks” un pirmajā tās darbības gadā tai pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši 
17 darba devēji. 

 

9.2.1.1. Profesionāla sociālā 
darba attīstība 

Ar mērķi paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās 
nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti 9.2.1.1.pasākuma projektā tiek 
īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība 
apmācībās un supervīzijā (kopumā sniedzot atbalstu 2000 speciālistiem). Līdz 
2018.gadam (ieskaitot) atbalsts sniegts 1602 personām, t.sk. 2018.gadā – 152, 

• metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai 
darbā un pilotprojektu īstenošana (kopumā projektā izstrādājot deviņas metodikas, 
tās pilotējot 15 pašvaldībās, kā arī organizējot deviņas apmācību programmas 
darbam ar metodikām), Līdz 2018.gadam (ieskaitot) ir uzsākta četru metodiku 
izstrāde: 1) metodika sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem; 2) metodika sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un 
vardarbību veikušām personām; 3) metodika sociālajam darbam ar ģimenēm ar 
bērniem; 4) metodika sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. 
2018.gadā uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes metodikai darbam ar 
jauniešiem un vadlīnijām sociālajiem darbiniekiem darbam ar dažādību, 

• pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu 
īstenošana (kopumā veicot 15 pilotprojektus, divas apmācību programmas). 
2018.gadā uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes, 

• metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko 
izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas 
vārdnīcas izstrāde (kopumā organizējot astoņas konferences, 40 seminārus, 
izstrādājot vienu vārdnīcu, organizējot 16 tematiskās diskusijas, izstrādājot 16 
izdevumus, piecus stāvstendus, vienu grāmatu). Līdz 2018.gadam (ieskaitot) 
organizētas trīs konferences (t.sk. viena 2018.gadā), 15 semināri, uzsākta vārdnīcas 
izstrāde, sešas diskusijas, septiņi izdevumi, sagatavoti pieci stāvstendi un uzsākta 
grāmatas izstrāde, 

• sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās 
(kopumā izstrādājot vienu modeli, kas ietvers metožu un rīcības mehānismu 



aprakstus, pilotējot to 15 pašvaldībās, kā arī izstrādājot vienu informatīvo video 
materiālu), 

• ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes 
novērtēšanai (kopumā veicot vienu ex-ante un vienu ex-post izvērtējumu). Līdz 
2018.gadam (ieskaitot) īstenots ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu 
darbības efektivitātes novērtēšanai (īstenots 2016.-2017.gadā), 

• pasākumu īstenošana sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanai (2 
informatīvās kampaņas). 

 

9.2.1.2. Darba tirgus un 
nabadzības risku pētījumi 

Ar mērķi izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – 
pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar 
invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai 
situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu 
9.2.1.2.pasākuma projektā tiek veikti šādi izvērtējumi/pētījumi: 

• ikgadējais nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas 
izvērtējums (kopumā septiņi izvērtējumi, no tiem 2018.gadā uzsākta divu ikgadējo 
izvērtējumu "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas 
rīcībpolitikas izvērtējums" izstrāde, t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības 
aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā. Abu izvērtējumu gala 
nodevumu precizēšana un saskaņošana plānota 2019.gada jūnijā), 

• pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā 
(kopumā viens pētījums, kas ir pabeigts 2017.gadā), 

• zinātniski pētījumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām 
iekļauties darba tirgū (kopumā divi pētījumi, t.sk. 2018.gadā uzsākts viens pētījums, 
kas tiek īstenots sadarbībā ar OECD, izgūstot un savstarpēji savienojot Latvijas 
iedzīvotāju administratīvos mikro-datus no 4 datu bāzēm (NVA, VSAA, PMLP, 118 
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības). Pētījuma atklāšana notiks 16.04.2019., 
pētījuma tulkojums latviešu valodā tiks pabeigts 2019.gada jūnijā), 

• jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu 
groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) (kopumā divas 
metodoloģijas un viena infografika, 2018.gadā uzsākts darbs pie iepirkuma). 
 

9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem 
darbam ar bērniem ar 

uzvedības traucējumiem 

Ar mērķi paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, tai skaitā ar tiem, 
kuriem ir saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi, un pilnveidot darba efektivitāti, lai 
mazinātu vardarbību ģimenē, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izglītošanu par vardarbību, 
9.2.1.3.pasākuma projektā tiek īstenotas vairākas atbalstāmās darbības bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, tostarp: 

• atbalsta sistēmu izveide bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības 
traucējumiem un valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar 
bērniem, kā arī bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem (kopumā atbalstu 
sniedzot 1000 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un 
2250 valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar bērniem, kā arī 
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem). Minēto darbību īstenojot, 
2018.gadā izstrādātas 230 atbalsta programmas bērniem ar saskarsmes grūtībām 
un uzvedības traucējumiem, un izstrādātas 645 rekomendācijas valsts un 
pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar bērniem, kā arī bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem, tāpat 2018.gadā nodrošināta projekta 
ietvaros izveidotās Konsultatīvās nodaļas funkcionēšana, kuras ietvaros bērna 
uzvedību traucējumu diagnostikai piemēro ģimenes sistēmisko pieeju un 
multidisciplināru speciālistu komandas pieeju, kas praksē ir atzīstama par veiksmīgu 
modeli bērna uzvedības traucējumu diagnostikai un atbalsta programmu un 
rekomendāciju izstrādei, 

• bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības ģimene ar bērniem prevencijas pasākumu 
īstenošana, t.sk. profesionālās kvalifikācijas un zināšanu pilnveides izglītības 
programmu un minēto izglītības programmu apmācību metodoloģijas izstrāde un 
aprobācija. Kā arī, balstoties uz izstrādātajām metodikām, projekta ietvaros tiek 
organizētas apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā (kopumā 5825 
speciālistiem). 2018.gadā pabeigta speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības 



jomā (1.kārta), kuras ietvaros profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības 
jomā paaugstinājuši 2200 speciālisti visā Latvijā. Veicot apmācīto speciālistu 
anketēšanu, apmācības novērtētas kā profesionālas un noderīgas. Apmācībās īpašs 
uzsvars tika vērsts uz profesionālo iemaņu pilnveidošanu, kā arī starpinstitucionālās 
sadarbības nozīmi bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai un atbalsta sniegšanai 
ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām. 

Projektā arī tiek īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumus sabiedrības izpratnes maiņai 
vardarbības ģimenēs ar bērniem atpazīšanai un mazināšanai. Jāmin arī, ka 2018.gadā 
sabiedrības lietošanai nodota interaktīvā spēle "Hei' mosties!" vardarbības ģimenē ar 
bērniem atpazīšanai un mazināšanai, kā arī īstenota spēles popularizēšanas kampaņa. 
Secināts, ka minētajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem ir būtiski pozitīva ietekme uz 
projektā plānoto rādītāju izpildi, ko apliecina VBTAI saņemto iesniegumu par atbalsta 
sniegšanu bērniem ar saskarsmes grūtībām skaita pieaugums. Arī turpmākajos projekta 
īstenošanas gados tiks veiktas aktivitātes minētās spēles popularizēšanai, lai veicinātu 
vardarbības atpazīšanu un mazināšanu.  
 

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija 
(DI) 

Ar mērķi palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem 9.2.2.1.pasākuma projektu ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• 2100 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 1198 bērnu 
aprūpes iestādēs esošiem bērniem individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde; 

• piecu plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu un to grozījumu izstrāde, 

• bērnu aprūpes iestāžu un slēgšanai atbalstīto valsts sociālās aprūpes centru filiāļu 
reorganizācijas plānu izstrāde, 

• mērķa grupas personu, kuras uzturas valsts ilgstošas aprūpes institūcijās, 
sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā, 

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, dienas aprūpes centra pakalpojumu, īslaicīgās 
aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu 2100 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšana; 

• 2100 pieaugušām personām ar GRT sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
īstenošana neatkarīgai dzīvei sabiedrībā, 

• speciālistu apmācības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
nodrošināšana, 

• informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana sabiedrības attieksmes maiņai, 
audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai. 

Kopumā 2018.gadā noslēgusies projektu plānošanas fāze (kuras ietvaros nodrošināta mērķa 
grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, kā arī izstrādāti 
un Sociālo pakalpojumu attīstības padomē apstiprināti visu 5 plānošanas reģionu DI plāni), 
uzsākusies projektu īstenošanas fāze – uzsākta sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumu 
mērķa grupas personām. Tāpat 2018.gadā īstenoti vienotās DI komunikācijas stratēģijas 
pasākuma plānā iekļautie pasākumi (organizētas pašvaldības sociālā darba speciālistu 
pieredzes apmaiņas vizītes pie pakalpojumu sniedzējiem, organizētas iekļaujošās nometnes 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, u.c.), kā arī izstrādāta tehniskā dokumentācija sociālo mentoru apmācību 
iepirkumam. 
Tomēr tieši sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā 2018.gadā ir panākts lielākais 
progress - ir pilnvērtīgi uzsākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 
personām ar garīga rakstura traucējumiem attīstība pašvaldībās.  
Tā piemēram, 2018.gada sākumā 9.2.2.1.pasākuma projektu ietvaros sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus saņēma 9 personās ar garīga rakstura traucējumiem, uz 01.05.2018. 
– 29 personas, bet uz 01.11.2018.  – 87 personas, kas ievērojami apdraudēja 
9.2.2.1.pasākuma noteiktā snieguma ietvara iznākuma rādītāja (210 personas) sasniegšanu 
līdz 31.12.2018.  
Plānošanas reģionu un pašvaldību mērķtiecīgais darbs (it sevišķi 2018.gada pēdējos divos 
mēnešos) ir ļāvis līdz 2018.gadam (ieskaitot) nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus 285 personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi sekmējot (un pat 
pārsniedzot) 9.2.2. SAM noteiktos snieguma ietvara uzraudzības rādītājus izpildi, kas bija 



priekšnosacījums, lai Latvija nezaudētu snieguma rezervi (aptuveni 6% no darbības 
programmas 9.prioritārajam virzienam “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” 
pieejamā ESF finansējuma).  
Papildus tam, pašvaldības līdz 2018.gadam (ieskaitot) ir nodrošinājušas sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu arī 650 bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.  
2018.gadā paveiktais ir veicinājis ne tikai snieguma ietvara uzraudzības rādītāju izpildi, bet 
arī, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sniedzis palīdzību un atbalstu 
Latvijas neaizsargātākajām sabiedrības grupām un lauzis aizspriedumus un aplamus 
stereotipus par šo cilvēku spējām sekmīgi iekļauties sabiedrībā. 
 

9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu 
sistēmas pilnveide 

Ar mērķi pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, 9.2.2.2.pasākuma projektā tiek īstenotas 
šādas atbalstāmās darbības: 

• sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un 
aprobācija (kopumā divi finansēšanas mehānismi - viens personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT), otrs - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), 
t.sk. izmēģinājumprojekti). Lai nodrošinātu minēto darbību īstenošanu, 2018.gadā: 
- (jūlijā) Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē tika saskaņota sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar FT finansēšanas mehānisma - Individuālā 
budžeta (IB) modeļa, apraksta un ieviešanas mehānisma neaprobētā versija; 
- (septembrī) uzsākta iepriekš minētā IB modeļa bērniem ar FT 
izmēģinājumprojekta īstenošana. Noslēgti sadarbības līgumi ar 10 pašvaldībām, 
notikusi sadarbības partneru sociālo darbinieku apmācība darbā ar IB modeli. 
Veikta mērķa grupas personu vajadzību izvērtēšana, pakalpojumu sniedzēju 
piesaiste, atbalsta plānu izstrāde, rezultātā 100 mērķa grupas personas saņem 
sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (izmēģinājumprojekts tiks turpināts arī 
2019. gadā). Projekta īstenošanas komanda ir saņēmusi ļoti pozitīvas atsauksmes 
par izmēģinājumprojektu un iespējām ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem saņemt būtisku atbalstu, uzlabojot bērnu funkcionalitāti. 
- tiek turpināts atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts (izpildītājs 
biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"), nodrošinot 
atbalsta personas pakalpojumu personām ar GRT. Līdz 2018.gadam (ieskaitot) 
saņemti 284 iesniegumi un noslēgti 229 līgumi ar personām ar GRT par 
pakalpojuma saņemšanu. Atbalsts ir veicinājis mērķa grupas personu spējas 
pieņemt patstāvīgi lēmumus, uzlabojusies viņu dzīves situācija, daļa uzsākusi 
strādāt un mācīties, ir augusi pašapziņa - kopumā uzlabojoties dzīves kvalitātei,  

• atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānisma izstrāde un aprobēšana (t.sk. 
tā izmēģinājumprojekts). 

 

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšana 

Ar mērķi palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās 
prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, 9.2.2.3.pasākuma projektu ietvaros tiek īstenotas 
šādas atbalstāmās darbības: 

• sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (t.sk., sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas 
brīža" pakalpojumi un aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi bērnu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm), 

• materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšanai, 

• finansējuma saņēmēja speciālistu supervīzijas un apmācības darbam ar mērķa 
grupas personām. 

2018.gadā tika organizēts pirmais uzsaukums 9.2.2.3.pasākumama atklātās projektu 
iesniegumu atlases ietvaros, kura rezultātā KP VIS tika iesniegti 16 nevalstisko organizāciju 
projektu iesniegumi (to vērtēšana uzsākta 2018.gada oktobrī, kuras ietvaros: 



• viens no 16 projektu iesniegumiem tika noraidīts, jo projekta iesniedzējs nebija 
reģistrējis projektā plānotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;  

• 15 no 16 projektu iesniegumiem izvirzīti nosacījumus projektu iesnieguma 
uzlabošanai, kurus izpildīja 14 projektu iesniedzēji (viena nevalstiskā organizācija 
atteicās precizēt projekta iesniegumu un izpildīt izvirzītos nosacījumus)). 

Līdz ar to 2019.gada februārī ir noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu ar 14 
nevalstiskajām organizācijām par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 547 (no 1 300 9.2.2.3.pasākumā plānotajiem) 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem par 1.8 miljoniem EUR (no 4.9 miljoniem EUR 
9.2.2.3.pasākumam pieejamā finansējuma). 
 

9.3.1.1. Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai  

Ar mērķi izveidot un attīstīt pašvaldībās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru 9.3.1.1.pasākuma projektu ietvaros tiek īstenotas šādas atbalstāmās 
darbības: 

• jaunu būvju būvniecību, esošu būvju pārbūve vai atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana, 

• materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde. 
Kopumā projektu īstenošana nav uzsākta - 2018.gadā izsludinātas abas1 9.3.1.1.pasākuma 
projektu iesniegumu atlases kārtas, kuru rezultātā līdz 31.12.2018. KP VIS sistēmā tika 
iesniegti: 

• viens projekta iesniegums pirmās atlases kārtas ietvaros, 

• 30 projekta iesniegumi otrās atlases kārtas ietvaros.  
Projektu vērtēšana uzsākta 2019.gada sākumā. 
 

9.3.1.2. Infrastruktūra 
funkcionalitātes novērtēšanai 

un tehnisko palīglīdzekļu 
apmaiņas fonda izveidei 

 

Ar mērķi attīstīt infrastruktūru funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo 
tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei personām ar ārstniecības 
personu atzītiem funkcionēšanas traucējumiem 9.3.1.2.pasākuma projekta ietvaros tiek 
īstenotas šādas atbalstāmās darbības: 

• ēkas pārbūve un atjaunošana funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) 
un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei un 
teritorijas labiekārtošanu, 

• funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) aprīkojuma un asistīvo 
tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegāde, 

• datubāzes izveidi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai. 
Kopumā projekta īstenošana ir sākuma stadijā (t.sk. tā atsākta 2018.gada nogalē2, atrastas 
telpas funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas darbības nodrošināšanai).  
 

 

                                                           
1 9.3.1.1.pasākums tiek īstenots divās projektu iesniegumu atlases kārtās (t.sk. pirmās atlases kārtas projekta iesniedzēji ir 
nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldība, savukārt otrās atlases kārtas projekta iesniedzēji - reģionālās nozīmes attīstības 
centru pašvaldības un pašvaldības, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības).  
2 Ņemot vērā, ka 9.3.1.2.pasākuma projekts tiek īstenots tiešā sinerģijā ar 9.1.4.2.pasākuma projektu un to, ka 9.1.4.2.pasākuma 
projektā īstenojamā situācijas izpēte par pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām Latvijā un ārvalstīs ir 
priekšnosacījums izveidojamās funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) funkcionalitātes un vides prasību 
identificēšanai, kā arī 9.3.1.2.pasākuma projekta ieguldījumu secīgai plānošanai, tika noteikts, ka tās 9.3.1.2. pasākuma projekta 
darbības, kas saistītas ar funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas (laboratorijas) un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) 
apmaiņas fonda infrastruktūras izveidi un datu bāzes izstrādi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai ir 
īstenojamas tikai pēc minētās situācijas izpētes veikšanas 9.1.4.2.pasākuma projekta ietvaros un situācijas izpētes rezultātu 
saskaņošanas LM izveidotajā uzraudzības padomē. Tā rezultātā 9.3.1.2. pasākuma īstenošana uz laiku tika apturēta. 


