Ziņas un jaunumi
Publicēts: 24.08.2020.

Noslēgusies LM rīkotā viktorīna skolēniem
Noslēgusies Labklājības ministrijas rīkotā erudīcijas spēle “Lielā Eiroviktorīna”
10. un 11. klašu skolēniem. Tā bija iecerēta ne tikai kā lielisks veids, lai
pārbaudītu skolēnu zināšanas par Eiropas…
17.11.2020.

Preses relīzes

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem apgūst darbam
nepieciešamās prasmes
https://www.youtube.com/watch?v=FEy1G-qNLVY Animēts videomateriāls
stāsta par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējām Sociālās
integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) apgūt prasmes, kas…
06.08.2020.

Jaunumi

Cilvēks ar invaliditāti - iespēja darba devējam
Lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un motivētu darba devējus izmantot šo
cilvēku profesionālās prasmes, Labklājības ministrija ir izstrādājusi videografiku "Cilvēks ar invaliditāti - iespēja uzņēmuma
attīstībai".
Lielākā daļa cilvēku ar invaliditāti spēj strādāt daudzās profesijās un veikt savus darba pienākumus tikpat kvalitatīvi kā citi. Katru
gadu NVA organizē subsidētās nodarbinātības pasākumus, tomēr pašlaik ir nodarbināti tikai 38% no darbaspējas vecumā esošiem
cilvēkiem ar invaliditāti. par šo cilvēku prasmēm un atbalstu, ko sniedz valsts, stāsta videografika
21.09.2020

COVID-19 seku mazināšanai LM ir pārstrukturējusi tās rīcībā
esošā ESF finansējumu
COVID-19 seku mazināšanai Labklājības ministrija ir pārstrukturējusi tās
rīcībā esošā Eiropas Sociālā fonda finansējumu 9.1.1.1. “Subsidētās darba
vietas nelabvēlīgā situācijā…
12.08.2020.

Jaunumi

Drošība un veselība, strādājot ārpus biroja
Labklājības ministrija izstrādājusi trīs veidu pastkartes par drošību un
veselību, strādājot ārpus biroja. Ieteikumi redzes un dzirdes aizsardzībai, kā
arī ilgstošas sēdēšans ietekmes uz veselību…
11.08.2020.

Jaunumi

Infografika KLIENTA LIETA - atbalsts sociālajiem darbiniekiem
Labklājības ministrija ir izstrādājusi infografiku, kas atspoguļo prasību un dokumentu kopumu, ks sociālajam darbiniekam jāveido
un jāuztur, lai cilvēki varētu saņemt sociālos pakalpojumus. informācijas pierakstīšanās un sistematizēšanā par klientam
nodrošināto atbalstu konkrētā pakalpojuma saņemšanai vienlīdz svarīga ir informācijas precizitāte, konfidencialitāte un datu
izsekojamība.
Infografikas izstrāde finansēta Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projektā Nr.10.1.2.0/18/TP/007 "Tehniskā palīdzība
sabiedrības inofrmēšanai labklājības jomā (2.kārta)".
30.07.2020

LM piesaistīs papildus finansējumu deinstitucionalizācijas
programmai
Lai motivētu pašvaldības uzsākt un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveidi, Labklājības ministrija ir radusi iespēju
palielināt tam paredzēto finansējumu par 10,3…
29.07.2020.

Labklājības ministrijas dalība sarunu festivālā LAMPA
Labklājības ministrija un Veselības ministrija kopā ar sadarbības partneri
Izglītības un zinātnes ministriju š.g. 4. un 5. septembrī sarunu festivālā
LAMPA septiņās diskusijās runāja…
17.09.2020.

Jaunumi

Noslēgusies informatīvā kampaņa deinstitucionalizācijas
procesa atbalstam Latvijā
Kampaņa norisinājās deviņus mēnešus - no 2019. gada oktobra līdz 2020.
gada jūlijam, pievēršot sabiedrības uzmanību trīs mērķa grupām – cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem un 1., 2…
23.07.2020.

Sarunu festivālā “Lampa” Veselības un Labklājības ministrijas
aicina uz sarunu par līdzcilvēkiem
Šogad pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā
piedalās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicina ikvienu
pievienoties “Iesaistes teltij”, lai divas dienas ar…
27.06.2019.

Noslēdzies izvērtējums par Jauniešu Garantijas ietvaros sniegto
atbalstu
2019.gada 19.martā noslēdzies gala izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda
atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp
garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju…
21.03.2019.

LM izveidojusi dokumentālu filmu par vides pieejamību
LM izveidojusi dokumentālu filmu par vides pieejamību Eiropas Savienībā ir
aptuveni 50 miljoni cilvēku ar invaliditāti, kuru iespējas vienlīdzīgi piedalīties
visās dzīves jomās lielā…
21.03.2018.

Baltijas valstis kopīgā aicinājumā Eiropas Komisijai prasa
saglabāt finansiāli spēcīgu ES Kohēzijas
Baltijas valstu finanšu ministri ir apvienojušies kopīgā aicinājumā Eiropas
Komisijai saglabāt finansiāli spēcīgu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas
politiku, veidot to stratēģisku un orientētu uz…
05.03.2018.

Pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus sociālā darba
speciālistiem
Pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus sociālā darba
speciālistiem Turpmāk pašvaldības varēs elastīgāk izvēlēties supervizorus,
kas nodrošinās supervīzijas pakalpojumu pašvaldību…
13.02.2018.

Precizēti sociālo uzņēmumu finanšu atbalsta piešķiršanas
noteikumi
Precizēti sociālo uzņēmumu finanšu atbalsta piešķiršanas noteikumi
Atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam, kas stāsies spēkā 2018. gada aprīlī,
Labklājības ministrija ir precizējusi sociālajai…
13.02.2018.

Valsts darba inspekcija aicina uzņēmumus pieteikties
bezmaksas atbalsta saņemšanai ES fondu ietvaros
07.02.2018. Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba
drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”
(Nr. 7.3.1.0/16/I/001) Valsts darba…
07.02.2018.

LM aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt
pieteikumus biznesa ideju konkursam
Informācija plašsaziņas līdzekļiem 31.01.2018.
LM…
31.01.2018.

LM aicina uzņēmējus iesaistīties labklājības nozares ES
struktūrfondu projektu īstenošanā
Lai veicinātu iekļaujošu nodarbinātību un sociāli atbildīgu darba vidi, laikā no
2014. līdz 2020. gadam Labklājības ministrijas (LM) pārraudzībā tiek īstenoti
septiņi dažādi Eiropas Sociālā fonda…
28.06.2017.

CFLA aicina uz semināru “Labā prakse ES fondu projektu
īstenošanā”
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina Eiropas Savienības (ES)
fondu finansējuma saņēmējus un citus interesentus uz semināru par labo
praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Seminārs…
17.03.2017.

LM aicina uz informatīvajiem semināriem par sociālo uzņēmumu
veidošanas iespējām
Labklājības ministrija no 2017. gada 20. janvāra līdz 10. februārim organizē
reģionālos seminārus par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām un
atbalsta saņemšanas nosacījumiem topošiem…
16.01.2017.

https://www.lm.gov.lv/lv/zinas-un-jaunumi

