
Labklājības ministrija
        (ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nozaru vadība un 
politikas plānošana

× × × POLRR

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai 
zemas darba intensitātes mājsaimniecībās 
dzīvojošo personu īpatsvars (%)

% 24.2 26.3 21.8

Nozaru vadība un 
politikas plānošana

× × × POLRR
Nodarbinātības līmenis personām vecuma 
grupā no 20-64 gadiem (%) 

% 76.8 74.8 79.0

Nozaru vadība un 
politikas plānošana

× × × POLRR Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 
attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju 
skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība 
noteikta ≤ 2,0 

% 1.8 1.7 1.8

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× × × POLRR
Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais 
atlikums gada beigās (% no IKP)

% 3.7 × ×

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× × × POLRR Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze 
(uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 
obligāti sociāli apdrošinātām personām 
gada beigām)

skaits 638 × ×

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
klātienes klientu apkalpošanas vietas 
(skaits)

skaits 34 × ×

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji 
mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

444 571 294 188 150 383

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji 
mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

72 653 36 768 35 885

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.02.00 Nodarbinātības 
speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits 
vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

32 472 18 931 13 541

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji 
mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

21 752 17 792 3 960

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

× RDRR/D
RR

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot 
pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu 
darbā, (skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

17 399 10 303 7 096

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

× RDRR/D
RR

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu 
saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

10 307 5 848 4 459

Valsts sociālā 
apdrošināšana

× 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

× KV/DRR
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav 
jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša 
informācija vai dokumenti, (skaits)

skaits 21 × ×

Izdienas pensijas

× × × POLRR Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)

% 81 113 69

Izdienas pensijas
× 04.01.00 Valsts pensiju 

speciālais budžets
× RDRR/D

RR
Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji 
mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)

skaits 
(vid.mēn.)

2 187 519 1 668

Izdienas pensijas
× 20.02.00 Izdienas pensijas × RDRR/D

RR
Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji 
mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)

skaits 
(vid.mēn.)

8 462 2 036 6 426

Valsts sociālie pabalsti

× × × POLRR Pensijas vecuma valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars 
virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā 
(noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē 
esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada 
beigās),( %)

% 0.3 × ×

Valsts sociālie pabalsti

× × × POLRR Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, 
kurās viens pieaugušais audzina vismaz 
vienu bērnu, (%) 

% 26.2 × ×

Valsts sociālie pabalsti

× × × POLRR Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, 
ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk 
apgādībā esoši bērni, (%)

% 16.7 × ×

Valsts sociālie pabalsti
× 20.01.00 Valsts sociālie 

pabalsti
× RDRR/D

RR
Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits 
vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

345 024 321 774 23 518

Valsts sociālie pabalsti

× 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

× RDRR/D
RR

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie 
bērna kopšanas pabalsta vai vecāku 
pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās 
dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji 
(skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

37 480 31 163 6 329

Valsts sociālie pabalsti
× 20.01.00 Valsts sociālie 

pabalsti
× RDRR/D

RR
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

19 358 8 101 11 257

Valsts sociālie pabalsti

× 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

× RDRR/D
RR

Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai 
nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji 
(skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

15 357 9 369 5 988

Sociālie pakalpojumi

× × × POLRR Klientu vietas aprūpes institūcijās personām 
ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 
10 000 iedzīvotāju)

skaits 23 × ×

Sociālie pakalpojumi

× × × POLRR
Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo 
īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus 
pieprasījušo skaitā (%)

% 66.6 × ×

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2019. gadā



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
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Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sociālie pakalpojumi

× 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

× RDRR/D
RR

Sociāli rehabilitētās personas ar 
funkcionāliem traucējumiem darbspējas 
vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras 
strādā, Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
rezultātā cietušās personas, politiski 
represētās personas un personas ar 
prognozējamu invaliditāti (skaits)

skaits 3 677 2 364 1 313

Sociālie pakalpojumi

× 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

× RDRR/D
RR

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu 
pieprasījušo personu (kuras minētas 
1.rādītājā) kopskaitā (%)

% 43.2 × ×

Sociālie pakalpojumi

× 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

× RDRR/D
RR

Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir 
pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar 
valsts finansēto sociālās aprūpes 
pakalpojumu (skaits)

skaits 406 112 294

Sociālie pakalpojumi

× 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

× KV/DRR Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās 
uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu 
saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība 
normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas 
prasībām (skaits)

skaits 1 × ×

Sociālie pakalpojumi

× 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

× KV/DRR Higiēnas prasībām atbilstošas  vietas valsts 
sociālās aprūpes centros (maksimālais 
skaits)

skaits 4 003 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× × × POLRR
Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie 
un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā 
gājušie (kopējais skaits uz 100 000 
nodarbinātajiem)

skaits 27.4 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

× RDRR/D
RR

Uzņēmumu apsekojumi (skaits) skaits 10 490 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

× RDRR/D
RR Informatīvie semināri (skaits) skaits 44 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

× RDRR/D
RR Videosižeti/videofilmas (skaits) skaits 7 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

× RDRR/D
RR Informatīvās kampaņas (skaits) skaits 1 × ×

Darba aizsardzība un 
darba tiesiskās attiecības

× 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

× KV/DRR Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes 
uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits 
attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem 
(%)

% 84.0 × ×

Darba tirgus attīstība

× × × POLRR

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no 
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

% 3.1 2.4 3.8

Darba tirgus attīstība

× × × POLRR

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem 
bezdarbniekiem (%)

% 41.3 × ×

Darba tirgus attīstība

× 07.01.00 Nodarbinātības 
valsts aģentūras darbības 

nodrošināšana

× RDRR/D
RR Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts 

aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)
skaits 

(vid.mēn.)
47 698 × ×

Darba tirgus attīstība

× 07.01.00 Nodarbinātības 
valsts aģentūras darbības 

nodrošināšana

× KV/DRR

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, 
kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai 
darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai 
iekārtojušies darbā, (%)

% 54.2 × ×



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× × × POLRR
Integrēto izglītojamo ar speciālajām 
vajadzībām īpatsvars no kopējā izglītojamo 
ar speciālajām vajadzībām skaita (% 
mācību gadā)

% 48.73 × ×

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× × × POLRR Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir 
reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no 
kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti 
skaita)

% 27.2 26.7 27.9

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

× RDRR/D
RR

Saņemtie iesniegumi invaliditātes 
ekspertīzei (skaits)

skaits 70 271 37 353 32 918

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

× RDRR/D
RR

Personas, kurām veikta pirmreizējās 
invaliditātes ekspertīze, (skaits)

skaits 24 307 12 796 11 511

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

× RDRR/D
RR

Personas, kurām veikta atkārtotās 
invaliditātes ekspertīze, (skaits)

skaits 41 829 21 349 20 480

Invaliditātes noteikšanas 
sistēma

× 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

× KV/DRR
Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes 
veikšanai Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu 
skaits gadā)

skaits 9 × ×

Bērnu tiesību aizsardzība

× × × POLRR
Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā 
vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu 
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā 
(%)

% 87.7 89.5 86.1

Bērnu tiesību aizsardzība

× × × POLRR
Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo 
bērnu skaitā (%)

% 13.1 × ×

Bērnu tiesību aizsardzība

× 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

× RDRR/D
RR

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 
apkalpotie zvani (zvanu skaits)

skaits 8 747 × ×

Bērnu tiesību aizsardzība

× 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

× RDRR/D
RR Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 

iestādēs (pārbaužu skaits)
skaits 155 × ×

Bērnu tiesību aizsardzība

× 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

× RDRR/D
RR Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu 

kopskaitā (%)
% 23.9 × ×

Bērnu tiesību aizsardzība

× 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

× KV/DRR
Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām 
konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

% 89.0 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personām, kuras saņem atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu, 
un personām, kuras nodrošina bērna 
aprūpi pirmsadopcijas periodā, 
nodrošinātas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensiju, 
invaliditātes un bezdarba 
apdrošināšanai

PPDRR/D
RR

Personu, kuras aprūpē bērnu pirms 
adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas 
ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez 
darba samaksas saglabāšanas

skaits 11 10 1

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personām, kuras saņem atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu, 
un personām, kuras nodrošina bērna 
aprūpi pirmsadopcijas periodā, 
nodrošinātas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensiju, 
invaliditātes un bezdarba 
apdrošināšanai

PPDRR/D
RR

Personas, kuras saņem atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu

skaits 218 208 10
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× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personām, kuras saņem atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu, 
un personām, kuras nodrošina bērna 
aprūpi pirmsadopcijas periodā, 
nodrošinātas valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas pensiju, 
invaliditātes un bezdarba 
apdrošināšanai

PPIzd

× euro × × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināts finansējums 
pašvaldībām pabalsta palielināšanai 

audžuģimenēm bērna uzturam

PPDRR/D
RR Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars 

uzturnaudas palielinājums
skaits 1 318 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināts finansējums 
pašvaldībām pabalsta palielināšanai 

audžuģimenēm bērna uzturam

PPIzd

× euro 941 913 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPDRR/D
RR Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī
skaits 33 28 5

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPIzd
× euro × × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPDRR/D
RR Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu 

pildīšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī
skaits 541 505 36

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPIzd

× euro × × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi

PPDRR/D
RR

Mācības potenciālajām specializētajām 
audžuģimenēm (mācību dalībnieku 
(personu) skaits)

skaits 44 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 

attīstība"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi

PPIzd

× euro 1 080 110 × ×

× Nr.18_2_P "Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsta 
pilnveidošana 
(papildināšana)"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināta psihosociālā 
rehabilitācija personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņiem vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem

PPDRR/D
RR

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska 
slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais 
pakalpojumu saņēmēju skaits)

skaits 364 335 29

× Nr.18_2_P "Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsta 
pilnveidošana 
(papildināšana)"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināta psihosociālā 
rehabilitācija personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņiem vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem

PPDRR/D
RR

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe (unikālais pakalpojumu saņēmēju 
skaits)

skaits 289 122 167



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× Nr.18_2_P "Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsta 
pilnveidošana 
(papildināšana)"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināta psihosociālā 
rehabilitācija personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņiem vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem

PPIzd

× euro 555 066 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

97.02.00 Nozares 
centralizēto funkciju 

izpilde

Nodrošināta pakalpojumu 
administrēšana un statistikas rādītāju 

uzkrāšana

PPDRR/D
RR Izveidoti Valsts sociālās politikas 

monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS 
moduļi

skaits 2 × ×

× Nr.18_1_P "Alternatīvo 
ģimenes aprūpes formu 
attīstība"

97.02.00 Nozares 
centralizēto funkciju 

izpilde

Nodrošināta pakalpojumu 
administrēšana un statistikas rādītāju 

uzkrāšana

PPIzd

× euro 21 108 × ×

× Nr.18_3_P "Tehnisko 
palīglīdzekļu pieejamības 
uzlabošana"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

PPDRR

Personas, kuras saņēmušas tehniskos 
palīglīdzekļus,  (papildus personu skaits)

skaits 2 704 × ×

× Nr.18_3_P "Tehnisko 
palīglīdzekļu pieejamības 
uzlabošana"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

PPIzd

× euro 990 921 × ×

× Nr.18_12_P "Sociālās 
uzņēmējdarbības 
veicināšana"

97.01.00 Labklājības 
nozares vadība un 

politikas plānošana

Nodrošināta komisijas locekļu, kuri 
nav valsts amatpersonas, darbība 

komisijā

PPDRR/D
RR

Komisijas locekļu,  kuri nav valsts 
amatpersonas, skaits

skaits 5 × ×

× Nr.18_12_P "Sociālās 
uzņēmējdarbības 
veicināšana"

97.01.00 Labklājības 
nozares vadība un 

politikas plānošana

Nodrošināta komisijas locekļu, kuri 
nav valsts amatpersonas, darbība 

komisijā

PPIzd

× euro 9 651 × ×

× Nr.18_13_P "Veselības un 
darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas 
administratīvās 
kapacitātes stiprināšana"

05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Nodrošināt konkurētspējīgāku 
atalgojumu VDEĀVK darbiniekiem, 
lai mazinātu darbinieku mainību un 

sekmētu pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšanu

PPIzd

× euro 400 000 × ×

× Nr.18_15_P "Valsts darba 
inspekcijas 
administratīvās 
kapacitātes stiprināšana 
darbā ar ēnu ekonomikas 
samazināšanu"

21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Konkurētspējīgāka atalgojuma 
nodrošināšana VDI darbiniekiem, lai 

mazinātu darbinieku mainību un 
sekmētu pakalpojuma kvalitātes 

paaugstināšanu

PPIzd

× euro 400 000 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Nodrošinātas supervīzijas valsts 
sociālās aprūpes centru 

darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti 
un klientu drošību, un atbalsts 

darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem 
un aktīvi iesaistās bāreņu un bez 
vecāku gādības palikušo bērnu 
pārejas uz citām ārpusģimenes 
aprūpes formām vai adopcijas 

veicināšanā

PPDRR/D
RR

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas 
apjomā) saņēmušo personu skaits 

skaits 454 435 19



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Nodrošinātas supervīzijas valsts 
sociālās aprūpes centru 

darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti 
un klientu drošību, un atbalsts 

darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem 
un aktīvi iesaistās bāreņu un bez 
vecāku gādības palikušo bērnu 
pārejas uz citām ārpusģimenes 
aprūpes formām vai adopcijas 

veicināšanā

PPIzd

× euro 50 000 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

97.01.00 Labklājības 
nozares vadība un 

politikas plānošana

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar 
bērniem sniegtie pakalpojumi un to 

kontroles procesi

PPDRR/D
RR

Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas 
izvērtējumu skaits

skaits 1 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

97.01.00 Labklājības 
nozares vadība un 

politikas plānošana

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar 
bērniem sniegtie pakalpojumi un to 

kontroles procesi

PPIzd

× euro 207 909 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem nodrošināto 

pakalpojumu kvalitāte

PPDRR/D
RR

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana (apmācīto darbinieku 
skaits)

skaits 36 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem nodrošināto 

pakalpojumu kvalitāte

PPIzd

× euro 220 771 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPDRR/D
RR

No psihoaktīvām vielām atkarīgie 
bērn/stacionārais pakalpojumsi (skaits 
vidēji gadā)

skaits 5 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPIzd

× euro 325 501 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPDRR/D
RR

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni 
institūcijā (skaits vidēji gadā)

skaits 
(vid.gadā)

968 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPDRR/D
RR

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu 
pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

skaits 
(vid.gadā)

97 × ×



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPDRR/D
RR

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni 
dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

skaits 
(vid.gadā)

978 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Uzlabot sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma kvalitāti no 

prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem, ieviešot izmaiņas 
pakalpojuma saturā

PPIzd

× euro 440 000 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” 
izveide un uzturēšana

PPDRR/D
RR

Izveidota un uzturēta pakalpojuma 
sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta 
programma "Plecs"

skaits 1 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” 
izveide un uzturēšana

PPDRR/D
RR

Bērniem no bērnu aprūpes iestādēm 
neformālie satikšanās pasākumi ar 
audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem 
un viesģimenēm (pasākumu skaits)

skaits 10 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” 
izveide un uzturēšana

PPDRR/D
RR

Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze 
par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt 
adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai 
viesģimenes statusu

skaits 1 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” 
izveide un uzturēšana

PPIzd

× euro 49 727 × ×

× Nr.18_17_P "Sociāla 
rakstura institūcijām 
kapacitātes stiprināšanai 
un sociālām programmām 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomās un ar šiem 
pasākumiem saistīto IT 
sistēmu pielāgošanai"

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi, kuri veicina arī 
vardarbības ģimenē prevenciju un 

mazināšanos

PPIzd

× euro 20 000 × ×

× Nr.18_18_P "Ģimenes 
valsts pabalsta apmēra 
palielināšana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām riska grupām nodrošināts 
valsts atbalsts

PPDRR
Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta 
saņēmēju skaits vidēji mēnesī

skaits 
(vid.mēn.)

93 914 88 736 5 178

× Nr.18_18_P "Ģimenes 
valsts pabalsta apmēra 
palielināšana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām riska grupām nodrošināts 
valsts atbalsts

PPIzd
× euro × × ×

× Nr.18_18_P "Ģimenes 
valsts pabalsta apmēra 
palielināšana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām riska grupām nodrošināts 
valsts atbalsts

PPDRR
Paplašināts ģimenes valsts pabalsta 
saņēmēju loks, iekļaujot bērnus vecumā no 
19 līdz 20 gadiem (skaits vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

20 660 × ×

× Nr.18_18_P "Ģimenes 
valsts pabalsta apmēra 
palielināšana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām riska grupām nodrošināts 
valsts atbalsts

PPIzd
× euro × × ×

× Nr.18_20_P "Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūras administratīvas 
kapacitātes stiprināšana"

04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras  kapacitātes stiprināšana

PPIzd

× euro 1 500 000 × ×

× Nr.18_20_P "Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūras administratīvas 
kapacitātes stiprināšana"

04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras informatīvo kampaņu 
organizēšanas un pasta sūtījumu 

nodrošināšanai

PPIzd

× euro 100 000 × ×

× Nr.18_01_P "Ilgstošās 
sociālās aprūpes 
pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošana"

05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Samazināta darbinieku mainība 
valsts sociālās aprūpes centros

PPIzd

× euro 4 812 988 x x

× Nr.18_02_P "Adopcijas 
atbalsta pilnveidošana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Nodrošināts jauns atbalsts 
adoptētājiem - bērna adopcijas 

pabalsts 

PPDRR/D
RR Vidējais bērnu skaits mēnesī, par kuriem 

izmaksāts pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
850 × ×

× Nr.18_02_P "Adopcijas 
atbalsta pilnveidošana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Nodrošināts jauns atbalsts 
adoptētājiem - bērna adopcijas 

pabalsts 

PPIzd

× euro 662 171 × ×



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× Nr.18_03_P "Atbalsts 
nevalstiskajām 
organizācijām"

05.63.00 Dotācija 
biedrībām, 

nodibinājumiem un 
reliģiskām organizācijām

Nodrošināta iepriekšējos gados 
valsts budžeta finansēto NVO 

pasākumu ilgtspēja

PPDRR/D
RR

Atbalstīto NVO skaits skaits 3 × ×

× Nr.18_03_P "Atbalsts 
nevalstiskajām 
organizācijām"

05.63.00 Dotācija 
biedrībām, 

nodibinājumiem un 
reliģiskām organizācijām

Nodrošināts atbalsts labklājības 
jomas NVO

PPDRR/D
RR

Atbalstīto NVO skaits skaits 0 × ×

× Nr.18_03_P "Atbalsts 
nevalstiskajām 
organizācijām"

05.63.00 Dotācija 
biedrībām, 

nodibinājumiem un 
reliģiskām organizācijām

Nodrošināts atbalsts labklājības 
jomas NVO

PPIzd

× euro 164 689 × ×

× Nr.18_04_P "Īpašas 
kopšanas pabalsta bērniem 
un  pieaugušajiem ar 
invaliditāti kopš bērnības 
pilnveidošana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPDRR

Personas ar I invaliditātes grupu ar 
invaliditātes cēloni slimība no bērnības, 

kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisija ir noteikusi indikācijas 

īpašas kopšanas nepieciešamībai 

skaits 2 338 1 058 1 280

× Nr.18_04_P "Īpašas 
kopšanas pabalsta bērniem 
un  pieaugušajiem ar 
invaliditāti kopš bērnības 
pilnveidošana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPDRR/D
RR Bērnu ar invaliditāti skaits, kuriem 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija ir noteikusi indikācijas 

īpašas kopšanas nepieciešamībai indikācijas 
īpašas kopšanas nepieciešamībai

skaits 2 251 2 092 159

× Nr.18_04_P "Īpašas 
kopšanas pabalsta bērniem 
un  pieaugušajiem ar 
invaliditāti kopš bērnības 
pilnveidošana"

20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

PPIzd

× euro × × ×

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus 
zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm 
nodrošināta iespēja saņemt sociālās 

apdrošināšanas pakalpojumus, 
zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma 

pensijā, iegūstot invaliditāti un 
bezdarba gadījumā

DRR

2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz 
pusotram gadam un saņem bērna kopšanas 
pabalstu

skaits 
(vid.mēn.)

4 091 3 809 282

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus 
zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm 
nodrošināta iespēja saņemt sociālās 

apdrošināšanas pakalpojumus, 
zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma 

pensijā, iegūstot invaliditāti un 
bezdarba gadījumā

DRR

3. Personas, kuras saņem bērna ar 
invaliditāti kopšanas pabalstu

skaits 
(vid.mēn.)

658 620 38

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus 
zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm 
nodrošināta iespēja saņemt sociālās 

apdrošināšanas pakalpojumus, 
zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma 

pensijā, iegūstot invaliditāti un 
bezdarba gadījumā

DRR

4. Personas, kuras veic algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus

skaits 
(vid.mēn.)

2 291 × ×

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personu skaits vidēji mēnesī, par 
kurām valsts nodrošina budžeta 

dotāciju

DRR

1. Apgādnieku zaudējušās personas
skaits 

(vid.mēn.)
9 892 × ×

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personu skaits vidēji mēnesī, par 
kurām valsts nodrošina budžeta 

dotāciju

DRR

2. Augstākās Padomes deputāti
skaits 

(vid.mēn.)
96 6 90

× × 04.00.00 Valsts atbalsts 
sociālajai apdrošināšanai

Personu skaits vidēji mēnesī, par 
kurām valsts nodrošina budžeta 

dotāciju

DRR

3. Politiski represētās personas
skaits 

(vid.mēn.)
11 832 7 633 4 199

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Neredzīgās personas (unikālais
pakalpojumu saņēmēju skaits)

 skaits 563 328 235



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Nedzirdīgās personas (unikālais
pakalpojumu saņēmēju skaits)

skaits 1 058 614 444

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

No psihoaktīvām vielām un procesiem
atkarīgie bērni/ambulatorais pakalpojums
(skaits vidēji gadā)

skaits 
(vid.gadā)

128 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

No psihoaktīvām vielām atkarīgās
pieaugušās personas (skaits vidēji gadā)

skaits 
(vid.gadā)

10 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais
pakalpojumu saņēmēju skaits)

unikālais 
pakalpojumu 

saņēmāju 
skaits

24 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi 
(unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

 skaits 712 411 301

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nedzirdīgām un neredzīgām 
personām, no prettiesiskām 

darbībām cietušiem bērniem, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem un pieaugušajiem, cilvēku 
tirdzniecības upuriem, personām ar 

prognozējamu vai pirmreizēju 
invaliditāti, kuras cēlonis ir 

onkoloģiska slimība, un viņu 
ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, 

kuriem nepieciešama paliatīvā 
aprūpe, un ar viņu vienā 

mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes 
vai audžuģimenes locekļiem 

nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem 
nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu 
ģimenes vai audžuģimenes locekļiem

skaits 
(vid.gadā)

1 272 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

No vardarbības cietušām 
pilngadīgām personām un 

vardarbību veikušām pilngadīgām 
personām nodrošināta sociālā 

rehabilitācija

DRR

No vardarbības cietušās pilngadīgās 
personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju 
skaits)

 skaits 583 562 21



Politikas un resursu 
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nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

No vardarbības cietušām 
pilngadīgām personām un 

vardarbību veikušām pilngadīgām 
personām nodrošināta sociālā 

rehabilitācija

DRR

Vardarbību veikušās pilngadīgās personas 
(unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

 skaits 509 273 236

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR
1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos 
palīglīdzekļus (skaits)

skaits 22 184 14 044 8 140

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR
2. Pieprasījums pēc tehniskajiem
palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz
pārskata perioda beigām)

skaits 7 260 4 631 2 629

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR

3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības) skaits 21 875 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR
4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi 
(vienības), t.sk.:

vienības 26 723 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR

4.1. steidzamības kārtā izsniegtie vienības 6 020 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR

4.2. atkārtoti izsniegtie vienības 524 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar ilgstošiem vai 
īslaicīgiem funkcionāliem 

traucējumiem nodrošināti tehniskie 
palīglīdzekļi

DRR

4.3. saremontētie un tehniski apkoptie vienības 1 083 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personas saņēmušas atbalstu 
mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta 

sakarā ar personas invaliditāti

DRR

Valsts finansējumu kredīta procentu 
atlīdzināšanai saņēmušās personas

skaits 1 1 0

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināti 

institucionālai aprūpei alternatīvi 
pakalpojumi

DRR

No valsts budžeta līdzfinansētās grupu 
mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas 
saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un 
darbības uzsākšanai

skaits 12/0 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināti 

institucionālai aprūpei alternatīvi 
pakalpojumi

DRR

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu 
saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)

skaits (vid. 
gadā)

71 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināti 

institucionālai aprūpei alternatīvi 
pakalpojumi

DRR
No valsts budžeta līdzfinansētie dienas 
centri/dienas centri, kas saņēmuši 
līdzfinansējumu izveidei un darbības 
uzsākšanai

skaits 1/0 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošināti 

institucionālai aprūpei alternatīvi 
pakalpojumi

DRR

Dienas centra pakalpojumu saņēmušās 
personas (skaits vidēji gadā)

skaits (vid. 
gadā)

9 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem nodrošināti 

ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

DRR
Personas, kuras saņem valsts apmaksātos 
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā)

skaits (vid. 
gadā)

944 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem nodrošināti 

ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

DRR Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem 
līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts 
finansēto  ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņēmēju kopskaita, ieskaitot saņēmējus 
valsts sociālās aprūpes centros, (%)

% 19.6 × ×

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR
Psihologa pakalpojumus saņēmušās 
personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte 
noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē

skaits 3 1 2

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR

Surdotulka pakalpojumu izglītības 
programmas apguvei saņēmušās personas

skaits 31 17 14

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR
Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus 
personām saskarsmes nodrošināšanai ar 
citām fiziskām un juridiskām personām

skaits 42 × ×
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Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR
Surdotulka pakalpojumu saskarsmes 
nodrošināšanai saņēmušās personas

skaits 1 259 686 573

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR
Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar 
invaliditāti

skaits 1 001 850 151

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR
Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas 
ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās 
grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem

skaits 4 969 3 629 1 340

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Personām ar invaliditāti nodrošināti 
atbalsta pasākumi saskaņā ar 

Invaliditātes likumu

DRR Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas 
ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura 
traucējumiem

skaits 4 652 3 205 1 447

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

Nodrošināta izdevumu atmaksa 
pašvaldībām par nepilngadīga 

patvēruma meklētāja, kurš ir bez 
vecāku pavadības, izmitināšanu 

bērnu aprūpes iestādē

DRR

Personas, par kurām atmaksāti izdevumi skaits 7 3 4

× × 05.01.00 Sociālās 
rehabilitācijas valsts 

programmas

ČAES avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem un ČAES avārijas 
rezultātā cietušajām personām 

nodrošināts dokuments tiesību uz 
sociālajām garantijām pierādīšanai

DRR Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas 

rezultātā cietušajām personām
skaits 118 × ×

× × 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem nodrošināti 

ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

DRR
Personas, kuras saņem valsts apmaksātos
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās
aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās”
(vidēji gadā)

skaits (vid. 
gadā)

3 884 × ×

× × 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem nodrošināti 

ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

DRR
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, %)

% 80.4 × ×

× × 05.03.00 Aprūpe valsts 
sociālās aprūpes 

institūcijās

Personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem nodrošināti 

ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

DRR
Personu, kuras saņem pusceļa mājas
pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās
aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju
kopskaitā (%)

% 3.0 × ×

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un invaliditāti sniegts 
sociālpsiholoģiskais atbalsts un 

vispusīga informācija par 
profesionālās rehabilitācijas un 

darba iespējām

DRR

Apzinātas un informētas personas skaits 2 009 1 036 973

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un personām ar 

invaliditāti sociālās aizsardzības 
pasākumu veikšanai 

nepieciešamajiem speciālistiem 
nodrošinātas profesionālās izglītības 

iespējas speciāli pielāgotā vidē

DRR

Personas ar prognozējamu invaliditāti un 
invaliditāti, kurām noteikta profesionālā 
piemērotība

skaits 336 164 172

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un personām ar 

invaliditāti sociālās aizsardzības 
pasākumu veikšanai 

nepieciešamajiem speciālistiem 
nodrošinātas profesionālās izglītības 

iespējas speciāli pielāgotā vidē

DRR

Personas ar prognozējamu invaliditāti un 
invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojumu

skaits 261 121 140

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un personām ar 

invaliditāti sociālās aizsardzības 
pasākumu veikšanai 

nepieciešamajiem speciālistiem 
nodrošinātas profesionālās izglītības 

iespējas speciāli pielāgotā vidē

DRR

Personas, kuras studējušas profesijās, kuras 
nepieciešamas personu ar invaliditāti 
sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai 
(surdotulki)

skaits 13 13 0

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un personām ar 

invaliditāti sociālās aizsardzības 
pasākumu veikšanai 

nepieciešamajiem speciālistiem 
nodrošinātas profesionālās izglītības 

iespējas speciāli pielāgotā vidē

DRR

Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas 
iekārtojušās darbā (%)

% 27.1 25 21

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Personām ar prognozējamu 
invaliditāti un invaliditāti uzlabotas 

mobilitātes iespējas

DRR

Pielāgotie automobiļi skaits 31 7 24



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
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Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Noteiktām personu mērķa grupām 
nodrošināta sociālā rehabilitācija

DRR

Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto 
spēku karavīri pēc atgriešanās no 
starptautiskajām operācijām

skaits 74 6 68

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras darbība

DRR

Personu ar funkcionāliem traucējumiem
īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā,
kurām funkcionālās spējas uzlabotas
atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz
trīs Bartela punktiem (ieskaitot))

% 0.2 × ×

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras darbība

DRR

Personu ar funkcionāliem traucējumiem
īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā,
kurām funkcionālās spējas, uzlabotas
atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par
četriem un vairāk Bartela punktiem)

% 0 × ×

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras darbība

DRR

Personu ar funkcionāliem traucējumiem
īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā,
kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela
indeksam saglabājas esošajā līmenī (%)

% 96.0 × ×

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras darbība

DRR

Personu, kas apmierinātas ar profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars
respondentu skaitā (%)

% 99.0 × ×

× × 05.37.00 Sociālās 
integrācijas valsts 

aģentūras administrēšana 
un profesionālās un 

sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Sociālās 
integrācijas valsts aģentūras darbība

DRR

Personu, kas apmierinātas ar sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars
respondentu skaitā (%)

% 99.0 × ×

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Nodrošināta uz personas 
funkcionēšanas spēju un to 
ierobežojuma izvērtēšanas 

kritērijiem balstīta prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes 

ekspertīze

DRR

4. Izsniegti atzinumi (skaits) skaits 47 422 × ×

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Nodrošināta uz personas 
funkcionēšanas spēju un to 
ierobežojuma izvērtēšanas 

kritērijiem balstīta prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes 

ekspertīze

DRR

5. Izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu (skaits)

skaits 704 × ×

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Nodrošināta uz personas 
funkcionēšanas spēju un to 
ierobežojuma izvērtēšanas 

kritērijiem balstīta prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes 

ekspertīze

DRR

6. Izvērtētas un sagatavotas veidlapas 
sais-tībā ar starpvalstu (Krievijas 
Federācijas un Baltkrievijas Republikas) 
līgumu izpildi (skaits)

skaits 336 × ×

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Nodrošināta uz personas 
funkcionēšanas spēju un to 
ierobežojuma izvērtēšanas 

kritērijiem balstīta prognozējamas 
invaliditātes un invaliditātes 

ekspertīze

DRR

7.Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits) skaits 66 581 × ×

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas darbība

DRR

Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi 
vidējais izskatīšanas ilgums (dienas) 

dienas 29 × ×
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nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 05.62.00 Invaliditātes 
ekspertīžu nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisijas darbība

DRR

Elektroniski saņemto iesniegumu 
invaliditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars 
no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%)

skaits/% 668/0.95% × ×

× × 07.01.00 Nodarbinātības 
valsts aģentūras darbības 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

darbība

DRR
Apkalpotie klienti uz vienu klientu 
apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji 
mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

110 × ×

× × 07.01.00 Nodarbinātības 
valsts aģentūras darbības 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

darbība

DRR

Attālināti apkalpotie klienti skaits 60 408 × ×

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR
2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu invalīdu

skaits 
(vid.mēn.)

7 783 7220 563

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR

4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
skaits 

(vid.mēn.)
1 278 1137 141

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR 5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu 
pildīšanu

skaits 
(vid.mēn.)

3 077 2 717 359

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR
7. Pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai personām ar invaliditāti, 
kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

skaits 
(vid.mēn.)

30 427 16 945 13 483

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves 
gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem 
darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem

skaits 
(vid.mēn.)

433 15 418

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR 13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo 
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku 
ģimenēm

skaits 
(vid.mēn.)

3 193 214 2979

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR
14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem 
bērniem

skaits 
(vid.mēn.)

979 889 90

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR

 15. Bērna piedzimšanas pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
1 542 1202 340

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR
16. Atlīdzība par bērna adopciju

skaits 
(vid.mēn.)

10 9 1

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR
17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs

skaits 
(vid.mēn.)

34 × ×

× × 20.01.00 Valsts sociālie 
pabalsti

Noteiktām sociālā riska grupām 
nodrošināts valsts atbalsts

DRR 18. Pabalsts par asistenta izmantošanu 
personām ar I grupas redzes invaliditāti

skaits 
(vid.mēn.)

2 186 1256 930

× × 20.02.00 Izdienas pensijas Noteiktam personu lokam sakarā ar 
profesionālo iemaņu zudumu 

nodrošināts valsts atbalsts naudas 
maksājumu veidā

DRR

Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas 
pensijas saņēmējs

skaits 
(vid.mēn.)

5 × ×

× × 20.02.00 Izdienas pensijas Noteiktam personu lokam sakarā ar 
profesionālo iemaņu zudumu 

nodrošināts valsts atbalsts naudas 
maksājumu veidā

DRR

Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves 
gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

skaits 
(vid.mēn.)

1 × ×

× × 20.03.00 Piemaksas pie 
vecuma un invaliditātes 

pensijām

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma 
un invaliditātes pensijām izmaksas 
no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

DRR

pie vecuma pensijām
skaits 

(vid.mēn.)
342 080 233 854 108 226

× × 20.03.00 Piemaksas pie 
vecuma un invaliditātes 

pensijām

Nodrošinātas piemaksu pie vecuma 
un invaliditātes pensijām izmaksas 
no valsts pamatbudžeta līdzekļiem

DRR

pie invaliditātes pensijām
skaits 

(vid.mēn.)
31 585 15 804 15 781

× × 20.04.00 Bēgļa un 
alternatīvo statusu 

ieguvušo personu pabalsti 

Nodrošinātas pabalsta izmaksas 
bēgļiem un alternatīvo statusu 

ieguvušām personām

DRR

Bēgļu pabalsta saņēmēji
skaits 

(vid.mēn.)
18 8 10

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

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

skaits 2 107 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

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

% 16.0 × ×
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× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu 
apsekojumi tematiskajās pārbaudēs

skaits 4/606 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi 
(t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu 
apsekojumu skaits)

skaits 3 205 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas 
kampaņa par drošiem darba 
apstākļiem/kampaņā izglītotās personas

skaits 1/231 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

3. Atkārtoto apsekojumu skaits 
uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, 
(%)

% 5.6 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par 
aktuāliem darba aizsardzības un darba 
tiesību jautājumiem (semināri, konferences, 
diskusijas u.c.), (izglītoto personu skaits)

skaits 729 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Sekmēta darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības normatīvo aktu 

ievērošana, t.sk., mazināta 
nereģistrētā nodarbinātība; izglītota 
sabiedrība, lai preventīvi novērstu 

normatīvo aktu pārkāpšanu

DRR 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)

skaits 1 659 × ×

× × 21.01.00 Darba tiesisko 
attiecību un darba apstākļu 

kontrole un uzraudzība

Efektīva un klientorientēta Valsts 
darba inspekcijas darbība

DRR

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, %)

% 34.0 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes 
aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

skaits 17 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes 
aprūpes iestādēs, kas ierosinātas 
pamatojoties uz sūdzībām un 
iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā 
(skaits/%)

skaits/% 7/41% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR 1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, 
pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās 
korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma 
vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to 
īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā 
(skaits/%), t.sk.:

skaits/% 138/89% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR 1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas 
ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un 
iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās 
iestādēs skaitā (skaits/%)

skaits/% 130/94% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)

skaits 191 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu 
tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto 
sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu 
kopskaitā (skaits/%)

skaits/% 154/18% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem 
(skaits)

skaits 2 057 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

5. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību 
aizsardzības speciālistiem, fiziskām un 
juridiskām personām bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos (konsultāciju 
skaits)

skaits 1 006 × ×
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× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana 
un sniegts metodiskais atbalsts 

bērnu tiesību aizsardzības 
uzlabošanai

DRR

6. Pasākumi (semināri, lekcijas, 
konferences, tikšanās), (skaits)

skaits 132 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot 
par iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem un saņemt atbalstu 
krīzes situācijās

DRR
Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu 
uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 
skaitā (%)*

% 90.0 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot 
par iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem un saņemt atbalstu 
krīzes situācijās

DRR

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 
speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem 
krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto 
zvanu skaitā (skaits/%)

% 7897/90% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot 
par iespējamiem bērnu tiesību 

pārkāpumiem un saņemt atbalstu 
krīzes situācijās

DRR

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālruni saņemtā informācija nodota 
inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to 
īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes 
situācijām kopskaitā (skaits/%)

% 211/2.67% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un 
sniegts metodiskais atbalsts

DRR
Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars 
bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

skaits/% 31/24% × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un 
sniegts metodiskais atbalsts

DRR

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas 
(lietu skaits)

skaits 466 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un 
sniegts metodiskais atbalsts

DRR

Individuālās konsultācijas fiziskām un 
juridiskām personām bāriņtiesu darbības 
jautājumos (konsultāciju skaits)

skaits 2 507 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un 
sniegts metodiskais atbalsts

DRR

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, 
konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)

skaits 77 × ×

× × 22.01.00 Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības 
inspekcija un bērnu 
uzticības tālrunis

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un 
sniegts metodiskais atbalsts

DRR

Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko 
vadlīniju aktualizācija un izstrāde

skaits 21 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri 
sniedz pakalpojumus

skaits 16 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Audžuģimenes, kas saņēmušas 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 
atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)

skaits 623 × ×

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 
atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)

skaits 28 × ×

22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Psihologa konsultācijas adoptētājiem, 
aizbildņiem un viesģimenēm (konsultāciju 
skaits)

skaits 2 718 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Atbalsta grupas adoptētājiem, 
audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm 
(vidēji mēnesī)

skaits 
(vid.mēn.)

79 × ×
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× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Mācības  potenciālajām audžuģimenēm 
(mācību dalībnieku (personu skaits))

skaits 143 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem, viesģimenēm 

nodrošināti ārpusģimenes aprūpes 
centru sniegtie pakalpojumi

DRR

Mācības potenciālajiem adoptētājiem 
(mācību dalībnieku (personu) skaits)

skaits 326 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.2.Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai 
sekmētu pašpalīdzības veidošanos 

un attīstību

DRR

Izglītojoši vienojoši pasākumi 
audžuģimenēm, aizbildņiem un 
adoptētājiem (pasākumu skaits/ dalībnieku 
(personu) skaits)

skaits 2/1 134 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

1.2.Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai 
sekmētu pašpalīdzības veidošanos 

un attīstību

DRR

Nometnes audžuģimenēs ievietotiem un 
aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem 
bērniem (nometņu skaits/ dalībnieku 
(personu) skaits)

skaits 15/225 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri 
veicina vardarbības prevenciju un 

mazināšanos

DRR
Izglītojoši reģionālie pasākumi bērniem un 
jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un 
iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt 
palīdzību (pasākumu skaits/dalībnieku 
(personu) skaits)

skaits 60/1102 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri 
veicina vardarbības prevenciju un 

mazināšanos

DRR

Izstrādāto instrumentu vienaudžu 
vardarbības mazināšanai aprobēšana 
izglītības iestādēs (izglītības iestāžu skaits)

skaits 5 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri 
veicina vardarbības prevenciju un 

mazināšanos

DRR
Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu organizētie reģionālie semināri 
speciālistiem vienaudžu vardarbības 
mazināšanai, izmantojot izstrādātos 
instrumentus

skaits 0 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi,

DRR
Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas krīzes komanda 
sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un 
atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, 
izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta 
personālam, nodrošinot palīdzības 
saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, 
gan ģimenēs

skaits 14 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai
Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi,

DRR
Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa 
„Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz 
adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un 
nodrošināti informēšanas pasākumi, lai 
mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību 
ģimenē, kā arī popularizētu statusu 
"Ģimenei draudzīgs komersants" 

skaits 1 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi,

DRR

Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas 
izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu 
skaits)

skaits 2 × ×

× × 22.02.00 Valsts 
programma bērnu un 
ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību 
aizsardzību un nodrošināšanu vērsti 

pasākumi,

DRR

Projekta “Draudzīga skola” ietvaros 
īstenoto pasākumu dalībnieki

skaits 150 × ×

× × 69.06.00 Mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” 
pārrobežu sadarbības 

programmu, projektu un 
pasākumu īstenošana 

(2014 - 2020)

Projekts “Pārrobežu darba tirgus 
integrācijas un nodarbinātības 
veicināšana” (Valka - Valga 

mobility)
Mērķis: Paaugstināt pārobežu 

reģionu darba meklētāju un darba 
devēju pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Vakanču gadatirgi skaits 1 × ×
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× × 69.06.00 Mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” 
pārrobežu sadarbības 

programmu, projektu un 
pasākumu īstenošana 

(2014 - 2020)

Projekts “Pārrobežu darba tirgus 
integrācijas un nodarbinātības 
veicināšana” (Valka - Valga 

mobility)
Mērķis: Paaugstināt pārobežu 

reģionu darba meklētāju un darba 
devēju pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Kopīgi tikšanās pasākumi uzņēmējiem 
(semināri, informatīvās dienas, pieredzes 
apmaiņas braucieni), (pasākumu skaits)

skaits 4 × ×

× × 69.06.00 Mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” 
pārrobežu sadarbības 

programmu, projektu un 
pasākumu īstenošana 

(2014 - 2020)

Projekts “Pārrobežu darba tirgus 
integrācijas un nodarbinātības 
veicināšana” (Valka - Valga 

mobility)
Mērķis: Paaugstināt pārobežu 

reģionu darba meklētāju un darba 
devēju pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Informatīvi pasākumi un darbnīcas darba 
devējiem un darba meklētājiem par 
dažādiem darba tirgus mobilitātes 
aspektiem, (pasākumu skaits)

skaits 2 × ×

× × 70.07.00 Latvijas 
pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz 
Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu 
sanāksmēm un Padomes 

sanāksmēm

Nodrošināta dalība Eiropas 
Savienības Padomes darba grupas 
sanāksmēs un Eiropas Savienības 

Padomes sanāksmēs

DRR

Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes 
(individuālo komandējumu skaits)

skaits 2 × ×

× × 70.07.00 Latvijas 
pārstāvju ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz 
Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu 
sanāksmēm un Padomes 

sanāksmēm

Nodrošināta dalība Eiropas 
Savienības Padomes darba grupas 
sanāksmēs un Eiropas Savienības 

Padomes sanāksmēs

DRR

Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības un patērētāju lietu 
ministru padomes sanāksmes (individuālo 
komandējumu skaits)

skaits 5 × ×

× × 70.08.00 Citu Eiropas 
Savienības politiku 

instrumentu projektu un 
pasākumu īstenošana 

labklājības nozarē

Projekts “LatEESSI”
Mērķis: nodrošināt datu elektronisku 

apmaiņu starp Latvijas un citu ES 
dalībvalstu, kā arī Eiropas 

ekonomiskās zonas valstu un 
Šveices kompetentajām institūcijām 

sociālās drošības jomā
.

DRR

VSAA izveidots Piekļuves punkts un veikta 
Nacionālās aplikācijas aizstājēja integrēšana 
VSAA un NVD infrastruktūrā

skaits 0 × ×

× × 70.22.00 Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām (2014-2020) 
pasākumu īstenošana

Nodrošināta efektīva darbības 
programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošanas finanšu 

pārvaldība

DRR

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas 
efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un 
ieviešot vadības un kontroles sistēmu 
(sistēmu skaits gadā)

skaits 1 × ×

× × 70.22.00 Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām (2014-2020) 
pasākumu īstenošana

Nodrošināta efektīva darbības 
programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošanas finanšu 

pārvaldība

DRR

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu 
pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits 
gadā)

skaits 4 × ×

× × 70.22.00 Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām (2014-2020) 
pasākumu īstenošana

Nodrošināta efektīva darbības 
programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošanas finanšu 

pārvaldība

DRR

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes 
un saziņas pasākumus (pasākumu skaits 
gadā)

skaits 4 × ×

× × 70.22.00 Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām (2014-2020) 
pasākumu īstenošana

Nodrošināta efektīva darbības 
programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošanas finanšu 

pārvaldība

DRR

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas 
ziņojumu un īstenošanas ziņojumu 
iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)

skaits 1 × ×

× × 70.22.00 Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām (2014-2020) 
pasākumu īstenošana

Nodrošināta efektīva darbības 
programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana 

vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020.gada plānošanas 
periodā” īstenošanas finanšu 

pārvaldība

DRR

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus 
iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)

skaits 4 × ×

× × 97.02.00 Nozares 
centralizēto funkciju 

izpilde

Integrētās iekšlietu informācijas 
sistēmas pilnveide informācijas 
ātrākai apritei par potenciālajām 
audžuģimenēm un bērniem, lai 
nodrošinātu pēc iespējas ātrāku 

bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un 
nepieļautu bērna ievietošanu bērnu 

aprūpes iestādē, kā arī par 
aizgādnībā esošām personām viņu 
personisko un mantisko interešu 

aizstāvībai

DRR

Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma  skaits 0 × ×



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
Izpilde:
sievietes

Izpilde:
vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 97.02.00 Nozares 
centralizēto funkciju 

izpilde

Integrētās iekšlietu informācijas 
sistēmas pilnveide informācijas 
ātrākai apritei par potenciālajām 
audžuģimenēm un bērniem, lai 
nodrošinātu pēc iespējas ātrāku 

bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un 

DRR

Izveidots Audžuģimeņu reģistrs skaits 1 × ×

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā
skaits 

(vid.mēn.)
14 838 10 954 3 884

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

3. Apbedīšanas pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
1 928 × ×

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves 
gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

skaits 
(vid.mēn.)

3 007 2205 802

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

6. Augstākās Padomes deputāta pensija
skaits 

(vid.mēn.)
96 6 90

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem
skaits 

(vid.mēn.)
23 17 6

× × 04.01.00 Valsts pensiju 
speciālais budžets

Noteiktām iedzīvotāju grupām, 
pārtraucot aktīvās darba gaitas vai 
zaudējot apgādnieku, nodrošināta 

ienākumu kompensācija

DRR

8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES 
avārijas rezultātā cietušajām personām

skaits 
(vid.mēn.)

32 23 9

× × 04.02.00 Nodarbinātības 
speciālais budžets

Reģistrētiem bezdarbniekiem 
nodrošināta ienākumu kompensācija 

darba zaudējuma gadījumā un 
atbalsts bezdarbnieka nāves 

gadījumā

DRR
2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris
bezdarbnieks

skaits 
(vid.mēn.)

10 × ×

× × 04.02.00 Nodarbinātības 
speciālais budžets

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku 
pārkvalifikācijai un kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicināta 
bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

DRR

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos 
atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju 
skaits

skaits 
(vid.mēn.)

15 080 8 228 6 852

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja ciests nelaimes 

gadījumā darbā vai iegūta 
arodslimība, sekmējot ātrāku un 

kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū 
pēc darbnespējas perioda

DRR

1. Slimības pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
463 263 200

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja ciests nelaimes 

gadījumā darbā vai iegūta 
arodslimība, sekmējot ātrāku un 

kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū 
pēc darbnespējas perioda

DRR

3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu
skaits 

(vid.mēn.)
59 50 9

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja ciests nelaimes 

gadījumā darbā vai iegūta 
arodslimība, sekmējot ātrāku un 

kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū 
pēc darbnespējas perioda

DRR

4. Apbedīšanas pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
3 × ×

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja ciests nelaimes 

gadījumā darbā vai iegūta 
arodslimība, sekmējot ātrāku un 

kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū 
pēc darbnespējas perioda

DRR

5. Pārējie pabalsti
skaits 

(vid.mēn.)
515 350 165

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Īstenoti pasākumi sabiedrības 
zināšanu un informētības 

uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest 
nelaimes gadījumā darbā vai iegūt 

arodslimību

DRR

2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības 
jomā:

× × × ×

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Īstenoti pasākumi sabiedrības 
zināšanu un informētības 

uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest 
nelaimes gadījumā darbā vai iegūt 

arodslimību

DRR

    2.1. bukleti un brošūras (skaits) skaits 5 × ×

× × 04.03.00 Darba 
negadījumu speciālais 

budžets

Īstenoti pasākumi sabiedrības 
zināšanu un informētības 

uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest 
nelaimes gadījumā darbā vai iegūt 

arodslimību

DRR

    2.2. plakāti (skaits) skaits 29 × ×

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem 
(pensija Černobiļas AES avārijas seku 
likvidācijas dalībniekam)

skaits 
(vid.mēn.)

1 415 26 1 389

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

4. Maternitātes pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
1 386 1 385 1

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

5. Paternitātes pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
877 1 876



Politikas un resursu 
vadības kartes numurs un 

nosaukums 

Prioritārā pasākuma 
numurs un nosaukums

Programmas 
(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 
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Rādītāja nosaukums Mērvienība Izpilde/novērtējums
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vīrieši 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība
skaits 

(vid.mēn.)
950 519 431

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

8. Apbedīšanas pabalsts
skaits 

(vid.mēn.)
188 × ×

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja 
nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

skaits 
(vid.mēn.)

127 72 55

× × 04.04.00 Invaliditātes, 
maternitātes un slimības 

speciālais budžets

Nodrošināta ienākumu 
kompensācija, ja iegūta invaliditāte, 

iestājusies darba nespēja, 
pirmsdzemdību, pēcdzemdību un 

bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

DRR

10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES 
avārijas rezultātā cietušajām personām

skaits 
(vid.mēn.)

2 407 45 2 362

× × 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

Efektīva un uz klientu orientēta 
Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras darbība

DRR
2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

skaits 13 × ×

× × 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

Efektīva un uz klientu orientēta 
Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras darbība

DRR

3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi 
(skaits milj.)

skaits 12.2 × ×

× × 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

Efektīva un uz klientu orientēta 
Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras darbība

DRR
4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas 
(skaits tūkst.)

skaits 35.4 × ×

× × 04.05.00 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets

Optimizēti informācijas apmaiņas 
procesi, izmantojot Valsts 

informācijas sistēmu savietotāju 
(VISS)

DRR
Organizācijas, kas Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras informācijas 
saņemšanai izmanto e-pakalpojumus

skaits 162 × ×

Piezīme. * POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro

pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais rādītājs. 


