Gada īstenošanas ziņojuma kopsavilkums par 2015. gadā īstenoto Darbības
programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām
personām
Ziņojums sniedz ieskatu par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
“Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”
2014LV05FMOP001 (turpmāk – DP) ieviešanu Latvijā 2015. gadā. Tas sagatavots saskaņā
ar Regulas Nr. 223/20131 13. pantu un tā struktūra atbilst Regulā Nr. 1255/20142
noteiktajam.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) atbalsts sniegts
saskaņā ar DP mērķi – mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem
materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.
Ar DP atbalstu trūcīgām vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošināta pārtikas preču
komplektu izdale un/vai maltīšu saņemšana zupas virtuvēs, kurās tiek izmantoti DP ietvaros
personām paredzētie pārtikas komplekti.
68 876 unikālām personām, kas ir 89 % no visām personām, kurām 2015. gadā noteikts
trūcīgas personas statuss, izdalīti 285 362 pārtikas preču komplekti un nodrošinātas 2 205
gatavās maltītes. Kopumā izdalītas 1341,2 tonnas pārtikas, no tām lielākais īpatsvars (vairāk
nekā 70 %) ir graudaugu un citiem cieti saturošiem produktiem, savukārt piena produkti un
eļļa veido 8,5 % un 10,6 %, gaļas produkti un cukurs 5 % no kopējā produktu daudzuma.
DP atbalsts nodrošināts trūcīgām ģimenēm ar bērniem, tostarp bērni līdz 18 gadu vecumam
saņēma higiēnas un saimniecības preču komplektus.
25 675 unikālām personām (bērniem) ģimenēs, kurām 2015. gadā noteikts trūcīgas personas
statuss, izdalīti 49 920 higiēnas un saimniecības preču komplekti.
Visām personām, kuras saņem DP atbalstu ir iespēja iesaistīties partnerorganizācijas
(turpmāk – PO) piedāvātos papildpasākumos, tostarp, informatīvajos pasākumos par papildu
iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai; individuālā un grupu darbā ar
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

2 Komisijas deleģētā Regula

(ES) Nr. 1255/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014
par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, nosakot gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas
ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu
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personām, nodrošinot atbalstu sociālo problēmu risināšanā; neformāli izglītojošos
pasākumos praktisku sadzīves iemaņu attīstībai.
2015. gadā īstenoti 950 papildpasākumi, kuros piedalījās 9 604 dalībnieki vai 13,9 % no
visiem DP atbalsta saņēmējiem.
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu uzglabāšanu un izdali, gatavo maltīšu
izdali, kā arī papildpasākumu īstenošanu 2015. gadā nodrošināja 21 PO, tajā skaitā 12
pašvaldības un to iestādes, 9 biedrības un nodibinājumi.
Visā Latvijas teritorijā 2015. gadā bija 482 pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdales
vietas un 6 zupas virtuves.
2015. gadā DP atbalsts nodrošināts 3 087 601,06 EUR, tajā skaitā 2 624 460,90 EUR Fonda
līdzfinansējums. No kopējās summas 2 775 520,63 EUR novirzīti pārtikas un pamata
materiālās palīdzībai, bet 312 080,43 EUR tehniskās palīdzības darbībām.
Eiropas Komisijai (turpmāk – EK) 2015. gadā deklarēti 1 405 537,56 EUR, no kuriem EK
ir atmaksājusi valsts budžetā 1 075 236,21 EUR.
2016. gadā, balstoties uz 2015. gadā veiktās gala saņēmēju aptaujas rezultātiem un saņemto
priekšlikumu (palielināt atbalsta apjomu, piedāvājot plašāku komplektu saturu, gala
saņēmēju loka paplašināšanu un sniegtā atbalsta dažādošanu atbilstoši vajadzību
izvērtējumam) iestrādes Ministru kabineta noteikumu3 grozījumos, pilnveidots atbalsta
komplektu saturs. Papildināto pārtikas komplektu izdale uzsākta 2016. gada jūnijā.
Ziņojums sniedz ieskatu 2015. gadā veiktās DP gala saņēmēju aptaujā, tajā skaitā, atspoguļo
viņu sociāli demogrāfiskais profilu; raksturo atbalsta ietekmi uz izmaiņām ģimenes situācijā;
iezīmē apmierinātības līmeni ar saņemto atbalstu vai dalību papildpasākumos.
Ziņojumā sniegta informācija par normatīvo regulējumu saistībā ar darbībām attiecībā uz
Fonda principiem, tajā skaitā par dubultās finansēšanas nepieļaušanu; horizontālo principu
(dzimumu līdztiesība, diskriminācijas aizliegums un vides pieejamība, atklāta dalībnieku
atlase, vides aizsardzība un pārtikas preču drošums, sabiedrības veselība, partnerība,
ieinteresēto pušu iesaiste, administratīvā sloga mazināšana atbalsta saņēmējiem) ievērošanu;
pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izvēles atbilstoši vistrūcīgāko personu
vajadzību izvērtējumam nodrošināšanu.
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