11.06.2012.
Atskaite par
Labklājības ministrijas POLITIKAS PRIORITĀŠU 2010.-2014.gadam*
īstenošanu 2010. un 2011.gadā**
Prioritāte: DARBA TIRGUS STABILIZĒŠANA UN KRĪZES SEKU MAZINĀŠANA, IZMANTOJOT ELASTDROŠĪBAS PIEEJU
Informācija par paveikto 2010.gadā
29.06. un 28.12. pieņemti grozījumi MK 10.03.2008. noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (noteikumi Nr. 603, spēkā no 10.07.2010.; noteikumi Nr.1223, spēkā no 12.01.2011.) pilnveidojot
pasākumu nosacījumus:
1) nodrošināta jauniešu-bezdarbnieku dalība jaunos konkurētspējas pasākumos un ir pilnveidoti jau esošie pasākumi, tādējādi veicinot jauniešu-bezdarbnieku pastāvīgu integrāciju Latvijas darba
tirgū (pilnveidotie un no jauna izstrādātie pasākumi jauniešiem-bezdarbniekiem: „Darba vieta jaunietim”, „Darbnīcas jauniešiem”, „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”);
2) atbilstoši Koncepcijai par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem (apstiprināta ar MK 30.10.2009. rīk. Nr.748) nodrošināta iespēja bezdarbniekiem, kas iesaistās pasākumos komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai, Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) iesniegt arī pašu, nevis tikai sadarbībā ar NVA, izstrādātus biznesa plānus, tādējādi sniedzot iespēju minētajā
pasākumā iesaistīties plašākam bezdarbnieku lokam un veicinot mikrouzņēmumu attīstību valstī;
3) ir izpildīts 2010.gada 20.jūlija Saprašanās memoranda starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku trešā papildinājuma D sadaļā „Strukturālie jautājumi un reformas” ietvertais attiecībā uz
efektīvas aktīvas darba tirgus politikas īstenošanu, ieviešot apmācību kupona sistēmu bezdarbnieku apmācībās, sākot jau ar 2011.gada 1.ceturksni.
Mērķtiecīgi īstenota ar LM 12.04.2010. rīkojumu Nr.40 apstiprinātā „Stratēģija pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz
tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem”.
Saskaņā ar 2009.gadā LM izstrādāto koncepciju par iespējām stiprināt NVA kapacitāti, ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta" ietvaros 2010.gadā darba praksē
NVA bija iesaistīti 82 jaunieši - bezdarbnieki, kas līdzdarbojās arī darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas veicināšanā, t.sk., sniedza konsultācijas Darba informācijas kabinetā
(sniedza palīdzību informācijas iegūšanā par vakantajām darba vietām un bezdarbnieku prasmju un iemaņu salāgošanu ar darba devēju prasībām), iepazīstināja klientus ar CV/vakanču portālā
esošo datu bāzi un citām interneta vidē pieejamajām vakanču datu bāzēm, konsultēja par brīvajām darba vietām Latvijas un ārvalstu darba tirgū, izplatīja informāciju par NVA piedāvātajiem
pasākumiem un nosacījumiem dalībai pasākumos.
21./22.09. Rīgā notika pieredzes apmaiņa ar pārstāvjiem no Austrijas Federatīvās Republikas Darba, sociālo un patērētāju aizsardzības lietu ministrijas. Nākamā divpusējā vizīte plānota
28./29.04.2011., lai spriestu par tēmu „Darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas pakalpojumu attīstīšana”.
Aprīlī noslēgts līgums ar NVA par projektu "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām", 2010.gadā pasākumos paredzot iesaistīt līdz 2000 personām.
2010.gadā apmācībās reāli iesaistījās 5155 nodarbinātie, 2011.gadā plānots iesaistīt aptuveni 4600 nodarbinātos, bet projektā kopumā (līdz 2013.gadam) plānots iesaistīt 20 200 personas.
Līdz 30.09.2011. plānots iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem elastdrošības principu stiprināšanai darba tiesiskajās attiecībās tautsaimniecības konkurētspējas
paaugstināšanai, labvēlīgas investīciju vides attīstīšanai un turpmākai nodarbinātības veicināšanai. Pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plāna projektā.
Vienlaikus atzīmējams, ka 25.03. stājās spēkā grozījumi Darba likumā (04.03.2010. likums „Grozījumi Darba likumā”), ar kuriem veikti pasākumi darba tiesisko attiecību elastības uzlabošanā,
izņemot - nav atcelta prasība darba devējam ziņot NVA par katru darbinieku skaita samazināšanas gadījumu. LM atkārtoti virza šādu priekšlikumu nākamajos grozījumos Darba likumā, kas
29.12.2010. iesniegti Valsts kancelejā.
Lai precizētu tiesisko regulējumu attiecībā uz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, t.sk., paredzot darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku tiesisko aizsardzību
un nosakot tiesības un pienākumus darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, tā darbiniekiem un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam (pagaidu darba aģentūru
regulējums) Valsts kancelejā 29.12.2010. iesniegti grozījumi Darba likumā un 11.01.2011. - Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Īstenots „Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam” (LM kompetences ietvaros):
1) 04.03. stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz:
a) darba devējam pienākumu darba līgumu slēgt rakstveidā pirms darba uzsākšanas;
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b) prezumpciju, ka darbinieks nodarbināts trīs mēnešus un viņam ir nolīgts normālais darba laiks un minimālā mēneša darba alga gadījumā, ja darba devējs nenodrošina darba līguma
noslēgšanu rakstveidā un darba devējs vai darbinieks nevar pierādīt citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu, nolīgto darba laiku un darba samaksu.
01.01.2011. stājās spēkā grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka, ka, ja nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba,
uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija no darba devēja piedzen sociālās apdrošināšanas iemaksas par 3 mēnešu periodu;
2) 30.01. stājās spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”, svītrojot 8.pantu, kas noteica, ka darba devējs katru darba
ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā triju darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir ieguvusi vai mainījusi darba ņēmēja statusu. Vienlaikus 07.09.2010. pieņemti MK noteikumi Nr.827
„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”,
kuri paredz, ka darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā vienu dienu pirms persona uzsāk darbu;
3) 01.01.2011. stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt sodu par:
a) informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, uzlikt naudas sodu
fiziskajām un juridiskajām personām 100 Ls apmērā par katru informatīvajā deklarācijā neiekļauto personu;
b) informatīvās deklarācijas, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, informatīvo deklarāciju par uzkrājumu ienākumiem un informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kas uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, uzlikt naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām 10 Ls apmērā;
4) 04.08. LM organizēta sanāksme ar nozaru, kurās ir augsts nereģistrētās nodarbinātības risks, darba devēju organizācijām un arodbiedrībām par iespējamiem risinājumiem darbinieku
identificēšanai darba vietā, kurā panākta vienošanās ieviest darbinieku apliecības. Grozījumus plānots iesniegt kā priekšlikumu Saeimā pirms otrā lasījuma pie likumprojekta "Grozījumi Darba
likumā", kurš Valsts kancelejā izskatīšanai MK iesniegts 31.01.2011.;
5) 04.08. LM organizēta sanāksme ar iesaistītajām institūcijām par iespējamību noteikt prasību atbilstošajos normatīvajos aktos, liedzot darba devējiem no valsts saņemamos labumus
(struktūrfondus, dotācijas u.c.) gadījumā, ja valsts kontroles institūcijas konstatē, ka darba devējs darbiniekus nodarbina nereģistrēti, kurā panākta vienošanās integrēt attiecīgo pasākumu
„Pasākumu plānā Ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam”.
Turpinājās darbs pie ES direktīvu normu pārņemšanas Latvijas normatīvajos aktos:
Ar 04.03. grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā 25.03.2010., pārņemtas tiesību normas, kas izriet no Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem
pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. 11.01.2011. Valsts kancelejā iesniegti grozījumi arī Krimināllikumā, Biedrību un
nodibinājumu likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām jāpārņem nacionālajos tiesību aktos līdz 2011.gada 5.decembrim. 29.12.2010. Valsts kancelejā iesniegti attiecīgi grozījumi Darba likumā un
11.01.2011. – grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK, jāpārņem nacionālajos
tiesību aktos līdz 2012.gada 8.martam. Norit darbs pie direktīvas normu izpētes.
Direktīva 2009/161/ES, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido darbavietā pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK,
jāpārņem nacionālajos tiesību aktos līdz 2011.gada 18.decembrim. Norit darbs pie iespējamo grozījumu redakciju izstrādes.
23.11. Valsts kancelejā iesniegts jaunas "Koncepcijas par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem" projekts. Koncepciju paredzēts izskatīt NTSP 03.02.2011. sēdē.
Top „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam” – izsludināts 02.12. VSS. Turpinās saskaņošana.
Informācija par paveikto 2011.gadā
Līdzdalība Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai izstrādē, plānojot pasākumus un rīcības virzienus situācijas darba tirgū uzlabošanai, lai mazinātu
strukturālā bezdarba riska iestāšanos un nodrošinātu labāku darba prasmju un kvalifikāciju atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī sasniegtu 2020.gadam noteikto nodarbinātības mērķi 75%
apmērā (Programma apstiprināta Ministru kabinetā (turpmāk – MK) 2011.gada 26.aprīlī).
Informatīvais ziņojums „Par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību” izskatīts MK 22.02.2011. sēdē (prot. Nr.11 49.§). Ziņojums satur
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pasākumu efektivitātes analīzi, apraksta stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem uz tradicionāliem pasākumiem, iezīmē apmācību jomas un prioritāros virzienus 2011.gadā, kā arī
parāda kā plānots pilnveidot uzraudzību, lai mazinātu nelegālo nodarbinātību bezdarbnieka statusu ieguvušo personu vidū.
Informatīvais ziņojums „Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu 2012.gadā” izskatīts MK 19.07.2011. sēdē (prot. Nr.44 17.§). Ziņojumā sagatavots konceptuāls risinājums algotiem
pagaidu sabiedriskajiem darbiem (turpmāk - APSD) un to uzsākšanai 2012.gada 1.janvārī. APSD atšķiras no iepriekš īstenotās praktizēšanās pašvaldībās. Pirmkārt, šajā pasākumā pašvaldības var
noteikt tās nelabvēlīgākajā situācijā esošās bezdarbnieku grupas (piemēram, vientuļi vecāki, cilvēki ar invaliditāti, jaunieši u.c.), kuras konkrētajā teritorijā pasākumos būtu jāiesaista prioritāri.
Otrkārt, par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Treškārt, pasākumu dalībnieks būs tiesīgs pieprasīt divas brīvas
dienas mēnesī, lai piedalītos darba pārrunās un citos nodarbinātības atbalsta pasākumos.
Līdzdalība Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) Informatīvā ziņojuma „Par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību” izstrādē (Saeimas
Publisko izdevumu un revīzijas komisijai), kurā raksturota situācija darba tirgū, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas gaita, tajā skaitā pāreja no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem
aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem (izskatīts MK 22.11.2011. sēdē, prot. Nr.68 22.§).
21.06.2011. grozījumi MK 25.01.2011. noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – noteikumi Nr.75) (stājās spēkā 01.07.2011.).
Pasākumā “Darba vieta jaunietim”:
 atļauts piedalīties tādiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuru bezdarba ilgums ir sasniedzis vismaz četrus bijušo sešu mēnešu vietā. Tādējādi nodrošināta iespēja lielākam jauniešu bezdarbnieku
skaitam pieteikties dalībai pasākumā;
 darba devējiem jaunietis jānodarbina deviņus mēnešus, nevis kā iepriekš - līdz sešiem mēnešiem;
 finanses drīkst lietot arī tādām pozīcijām kā darba vietu pielāgošana jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti atbilstoši ergoterapeita atzinumam, izdevumu segšana par surdotulku, asistentu,
ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, izdevumu segšana par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumos
iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.
Ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) iepriekšējo pieredzi pasākumu īstenošanā, grozījumi paredz iespēju finanšu līdzekļus izmantot nelaimes gadījumu apdrošināšanai
arī pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.
Turpmāk NVA īstenoto pasākumu ietvaros karjeras konsultācijas paredzētas kā fakultatīva iespēja, t.i., bezdarbniekam, darba meklētājam un bezdarba riskam pakļautajai personai pirms iesaistes
pasākumā ir tiesības saņemt karjeras konsultāciju. Šādi grozījumi nodrošina to, ka karjeras konsultācijas tiek sniegtas tām personām, kuras pašas tās uzskatīs par nepieciešamām, tādējādi sniedzot
papildu atbalstu efektīvākai dalībai Aģentūras īstenotajos pasākumos.
Lai veicinātu efektīvāku bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties par vienu vai diviem mēnešiem garākās apmācību programmās - tiek palielināts
pieļaujamais apmācību stundu skaits trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām, tādējādi apmācības varēs veikt programmās, kuru mācību stundu skaits ir 960, 1120 vai
1280 (960 mācību stundu apmācība ilgst sešus mēnešus, 1120 – septiņus, 1280 – astoņus).
Lai nodrošinātu to, ka pasākumos „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” un „Darba vieta jaunietim” varētu piedalīties lielāks bezdarbnieku skaits, ir grozīti atlases
kritēriji, nosakot, ka pasākumā var piedalīties jebkurš bezdarbnieks, kas vai nu NVA organizēto pasākumu ietvaros vai ārpus tiem ir apguvis profesionālās izglītības programmas.
Stipendija bezdarbniekiem par dalību pasākumā „Apmācība praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” samazināta no 100 uz 80 latiem, lai pakāpeniski
noslēgtu pasākumu 2011.gadā.
Lai nodrošinātu to, ka bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības programmu apmācību ietvaros var īstenot transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apmācību atbilstoši vidējām
tirgus cenām, noteikumi papildināti ar traktortehnikas vadītāju un transportlīdzekļu vadītāju apmācībai piemērojamo apmācību kupona metodi, transportlīdzekļu vadītāju apmācībai nosakot
apmācību kuponu 350 latu, bet traktortehnikas vadītāju apmācībai – 450 (A, B kategorija) vai 750 (C, E, F, G kategorija) latu vērtībā.
Iepriekš mūžizglītības programmu izmaksu 10% līdzmaksājuma vietā bezdarba riskam pakļautajai personai jāmaksā 30% līdzmaksājums.
13.12.2011. grozījumi MK noteikumos Nr.75 (stājās spēkā 01.01.2012.).
Pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” atsākšana:
 pasākumu īsteno pašvaldības;
 iesaista bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus;
 bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā iesaista ne vairāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem).
atbalsts tiek sniegts bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai 100 latu apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, veselības pārbaužu veikšanai ne vairāk kā 20
latu apmērā par vienu personu, nelaimes gadījumu apdrošināšanai un ikmēneša dotācijai 90 latu apmērā vienam darba koordinētājam.
Stratēģija pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem apstiprināta ar Labklājības
Atsk LM priorit_ 2010_2011_1C9EBFC

3

ministrijas (turpmāk – LM) 05.01.2011. rīkojumu Nr.1.
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektā „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”:
 Izstrādātas 3 jaunas metodikas, lai, sniedzot bezdarbniekiem karjeras konsultācijas, varētu nodrošināt mērķētāku pieeju dažādām klientu grupām :



Metodika riska grupu noteikšanai (t.sk. ieteikumi karjeras konsultantiem, kas palīdz izprast noteiktās riska grupas vajadzības);
Interešu izpētes metodika (piemērojama augstskolu un koledžu studentiem, pieaugušajiem un strādājošiem pirmspensijas vecuma klientiem);
Motivācijas izpētes metodika (piemērojama pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem ar mērķi noskaidrot individuālo vai grupas darba motivāciju).
Sagatavots Profesiju apraksta kataloga 2.sējums (130 profesiju apraksti ar 500 Prasmju noteikšanas lapām) un nodrošināta abu sējumu (1.un 2.) savietošana elektroniskā vidē.
Noritēja darbs pie jaunas metodes izveidošanas elektroniskai bezdarbnieku klasifikācijai un profilēšanai. Šo metodi ir paredzēts izmantot aģentu darbā ar dažādām klientu mērķa grupām.
Bezdarbnieku profilēšanas sistēmu NVA plānots ieviest 2012.gadā.

03.12.2011. stājās spēkā grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (pieņemti 24.11.2011.), kas veicina ciešāku sasaisti starp darba tirgus politikas un sociālās palīdzības
sistēmas kritērijiem bezdarbnieku atbalstam un iesaistei aktivizēšanas pasākumos.
Norit darbs pie iespējamu grozījumu veikšanas Darba likumā, t.sk. attiecībā uz elastdrošības veicināšanu darba tiesiskajās attiecībās.
Atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – NTSP) Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk – DLTSA) 19.01.2012. sēdē nolemtajam (prot. Nr. 17. 1-12/1)
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) deleģējušas savus pārstāvjus darba grupai, kurā tiks izstrādātas Darba likuma
grozījumu redakcijas, kā arī jau iesniegušas priekšlikumus.
Vienlaikus atzīmējams, ka 25.03.2010. stājās spēkā grozījumi Darba likumā (04.03.2010. likums „Grozījumi Darba likumā”), ar kuriem veikti pasākumi darba tiesisko attiecību elastības
uzlabošanā, izņemot - nav atcelta prasība darba devējam ziņot NVA par katru darbinieku skaita samazināšanas gadījumu. Prasība darba devējam ziņot NVA par katru darbinieku skaita
samazināšanas gadījumu atcelta ar 16.06.2011. likumu „Grozījumi Darba likumā”, kas stājās spēkā 20.07.2011.
Tiesiskā regulējuma precizēšanai attiecībā uz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, t.sk., paredzot darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku tiesisko aizsardzību
un nosakot tiesības un pienākumus darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, tā darbiniekiem un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam (pagaidu darba aģentūru
regulējums) MK 22.02.2011.sēdē atbalstīti un 16.06.2011. pieņemti Saeimā (izsludināti 06.07.2011.) grozījumi Darba likumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Pasākumu plāna nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam (MK 07.04.2010. rīk. Nr.197) ietvaros:
01.01.2011. stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt sodu par:
a) informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, uzlikt naudas sodu fiziskajām
un juridiskajām personām Ls 100 apmērā par katru informatīvajā deklarācijā neiekļauto personu;
b) informatīvās deklarācijas, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, informatīvo deklarāciju par uzkrājumu ienākumiem un informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem,
kura tiek iesniegta par personām, kas uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, uzlikt naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām Ls 10 apmērā.
MK 22.02.2011. sēdē atbalstīti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz precizēt likuma 175.2panta (Kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo
valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšana) sankciju nosakot, ka par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo valsts vai pašvaldības
institūciju amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu – uzliek naudas sodu fiziskajai personai vai amatpersonai no 25 līdz 150 Ls, bet juridiskajai personai – no 50 līdz 500 Ls.
Grozījumi pieņemti Saeimā 16.06.2011.
NTSP DLTSA 04.02.2011. sēdē nolemts atbalstīt priekšlikumu grozījumiem Darba likumā, paredzot, ka Darba likumā noteiktais regulējums par darba apliecībām attiecināms uz visiem darba
devējiem un darbiniekiem, izņemot tos, kuri pakļauti Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma regulējumam un LM sagatavot redakciju grozījumiem Darba
likumā un saskaņot to ar sociālajiem partneriem – LBAS un LDDK.
Darba aizsardzības jomas attīstības plāna 2011.-2013.gadam (MK 20.04.2011. rīk. Nr.171) ietvaros:
1) Lai pilnveidotu tiesisko regulējumu, 2011.gadā notikušas divas darba grupas sanāksmes prasību kompetento institūciju un kompetento speciālistu darba aizsardzības jautājumos izvērtēšanai. Lai
saīsinātu kompetento institūciju izvērtēšanas procesu un aktualizētu prasības, izstrādāts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 „Noteikumi
par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”” (izsludināts VSS 19.01.2012., iesniegts Valsts
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kancelejā 24.04.2012.).
2) 27.05.2011. veikti grozījumi NTSP DLTSA nolikumā, paredzot, ka DLTSA turpmāk apstiprinās darba aizsardzības prasības paskaidrojošos dokumentus – prakses standartus, kas atvieglos
darba devējiem darba aizsardzības prasību izpratni un piemērošanu. 2011.gadā izstrādāti pirmie pieci prakses standarti dažādām nozarēm, ko plānots apstiprināt 2012.gadā.
3) Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) kapacitātes un darbības efektivitātes paaugstināšanai tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekts „VDI informatīvās
sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana”, kā rezultātā 2012.gadā tiks ieviesti 16 e-pakalpojumi, kā arī gada laikā veiktas 6 tematiskās pārbaudes, pastiprināti apmeklējot bīstamāko
nozaru uzņēmumus un kontrolējot aktuālākos problēmjautājumus un darba vides riskus – kopā tematiskajās pārbaudēs veikti 932 apsekojumi.
4) Sabiedrības, bet jo īpaši darba devēju un darbinieku zināšanu un informētības līmeņa par darba aizsardzības jautājumiem paaugstināšanai tiek veikti dažādi pasākumi LDDK un LBAS īstenoto
ESF projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros (veiktas apmācības, izstrādāti informatīvie materiāli, veidoti radio un TV
raidījumi, u.c.). 07.06.2010. noslēgtā trīspusējā līguma starp LM, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts”
ietvaros institūts īsteno preventīvos pasākumus, izmantojot Darba negadījumu speciālā budžeta finansējumu – 2011.gadā izstrādāti jauni 14 informatīvie materiāli, aktualizēts 21 informatīvais
materiāls, sagatavoti 23 plakāti par darba aizsardzības jautājumiem,, kā arī organizēti 6 semināri darba aizsardzības speciālistiem.
"Koncepcija par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem" atbalstīta ar MK 16.03.2011. rīkojumu Nr.111.
MK pieņemti noteikumi „Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība” (17.05.2011. Nr.390), kuri paredz, ka līdz 01.06. LM sadarbībā ar EM un Finanšu ministriju
(turpmāk – FM) izstrādā priekšlikumus minimālās mēneša darba algas apmēram un ieviešanas datumam un iesniedz izskatīšanai NTSP.
Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2012.gadā” tika iesniegts izskatīšanai NTSP 11.08.2011. sēdē, kur NTSP locekļi vienojās, ka minimālā
mēneša darba alga 2012.gadā netiek pārskatīta un minimālās mēneša darba algas apmērs ir 200 lati. Informatīvais ziņojums izskatīts MK 13.09.2011. sēdē un pieņemts lēmums minimālās mēneša
darba algas apmēru nemainīt, arī 2012.gadā nosakot to Ls 200 apmērā (prot. Nr.52 15.§).
Prioritāte: VIRZĪBA UZ ILGTERMIŅĀ STABILU VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SISTĒMU
Informācija par paveikto 2010.gadā
17.11. ar MK rīkojumu Nr.674 apstiprināta „Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā”.
Koncepcijas īstenošanai jau pieņemti grozījumi :
likumā "Par valsts pensijām", likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", Valsts fondēto pensiju likumā, likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā
un arodslimībām", Likumā par budžetu un finanšu vadību (atbalstīti MK 25.11.2010 un Saeimā 20.12.2010.). Ar šiem grozījumiem tiek ieviestas šādas izmaiņas:
 ar 01.01.2011. pāriet uz 1. un 2. līmeņa pensiju kapitāla uzskaiti un uzkrāšanu, vadoties no faktiski veiktajām iemaksām;
 ar 01.01.2012. pārtraukt piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām piešķiršanu jaunpiešķirtajām pensijām;
 ar 01.01.2012. atteikties no pensijām ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (jaunpiešķirtajām);
 2011.-2013.gadā iesaldēt pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu indeksāciju;
 no 2012.gada 1.janvāra viena speciālā budžeta deficīta finansēšanai drīkst veikt bezprocentu aizņēmumu no cita sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikuma.
Informācija par paveikto 2011.gadā
Pieņemti MK 17.05.2011. noteikumi Nr.384 „Kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai”, ar kuriem dota iespēja personai pašai brīvprātīgi
veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, ja darba devējs par laikposmu no 2011.gada 1.janvāra par šo personu nav veicis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
noteiktās obligātās iemaksas, kuras darba devējam bija jāveic.
Ar 15.12.2011. Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” noteikts, ka maternitātes un paternitātes pabalsta apmērs arī pēc 2012.gada būs
80% apmērā.
Ar 05.03.2012. MK rīkojumu Nr.114 veikti grozījumi Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra
rīkojumu Nr.674). 01.03.2012. VSS izsludināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””, kur tiek noteikta pensionēšanās vecuma un minimālā apdrošināšanas stāža
palielināšana ar 2014.gadu, piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas avota maiņa uz pamatbudžetu no 2014.gada 1.janvāra. Likumprojekts atbalstīts MK un 31.05.2012. pieņemts
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Saeimā otrajā lasījumā. Trešais lasījums plānots 14.06.2012.
Ar 05.03.2012. MK rīkojumu Nr.115 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"” noteikts,
ka LM sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām, ņemot vērā demogrāfiskos un darba tirgus apstākļus, kā arī dienestu specifiku, sagatavot priekšlikumus izdienas pensiju sistēmas pilnveidošanai, un
labklājības ministram līdz 2013.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā MK izdienas pensiju likumprojektu.
Prioritāte: MĒRĶĒTĀKA SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Informācija par paveikto 2010.gadā
Atbilstoši Sociālās drošības tīkla stratēģijai valsts līdzfinansē pašvaldību obligāti maksājamos sociālās palīdzības pabalstus – pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalstu.
22.12.2009. Ministru kabinets noraidīja LM iesniegtos priekšlikumus (grozījumus MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1251) un pieņēma lēmumu, ka netiks noteikti papildus kritēriji pašvaldībām, lai
pieprasītu un saņemtu valsts budžeta līdzekļus dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. 2010.gadā notika regulāra valsts budžeta līdzfinansējuma izmaksa pēc pamatotiem pašvaldību pieprasījumiem
50% apmērā no iepriekšējā mēnesī pašvaldības izlietotajiem līdzekļiem garantētā minimālo ienākumu (GMI) līmeņa pabalstam un 20% apmērā no iepriekšējā mēnesī pašvaldības izlietotajiem
līdzekļiem dzīvokļa pabalstam, pašvaldībām neuzstādot nekādus papildus kritērijus līdzfinansējuma saņemšanai.
Veiktas 11 pārbaudes pašvaldību sociālajos dienestos, novērtējot GMI un dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 2 gadījumos pieprasīts apturēt
līdzfinansējuma piešķiršanu. Iemesls – normatīvajiem aktiem neatbilstoša darbinieku kvalifikācija, kuras dēļ pašvaldības sociālais dienests nav ticis reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā, un atbilstoši - nav tiesīgs sniegt pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Noturētas metodiskās sanāksmes ar visu pašvaldību sociālajiem dienestiem par sociālās palīdzības jautājumiem. Nākošās sanāksmes plānotas 2011.gada februārī un martā.
Reizi mēnesī sagatavota operatīvā informācija par sociālās palīdzības jautājumiem, tādējādi nodrošinot regulāru pašvaldību uzraudzību.
Valdības rīcības plāna projektā iekļauts pasākums „Izlemt par Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbības turpināšanu pēc 2011.gada” (Stratēģijā noteikts tās darbības periods – līdz
2011.gada beigām).
Stratēģija tika speciāli radīta ar nolūku kompleksi reaģēt uz ekonomiskās krīzes izraisītajām sekām sabiedrībā, kas izpaudās strauji palielinoties bezdarbam un trūcīguma apmēriem (par trūcīgām
atzīto personu (ģimeņu) skaitam). Tā kā pašlaik prognozētais reģistrētā bezdarba līmenis 2011.gadā tomēr ir relatīvi augsts – gadā vidēji 14%, kā arī nav paredzēts, ka varētu īpaši sarukt par
trūcīgām atzīto personu (ģimeņu) skaits, tad līdz 2011.gada valsts budžeta projekta izskatīšanai MK valdībai būtu jāizlemj par nepieciešamību turpināt ārkārtas pasākumu kompleksu sociālās
drošības atjaunošanai pēc 2008./2009.gada sociālekonomiskās krīzes.
Līdz 2011.jūnijam plānots sagatavot priekšlikumus un risku analīzi par valsts līdzfinansējumu obligātajiem pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem 2012. un turpmākajos gados.
Pasaules Bankas eksperti uzskata, ka ģimenes valsts pabalstam ir jābūt mērķētākam. LM izstrādāja 3 iespējamos pabalsta attīstības scenārijus, kas tika prezentēti ikgadējās sarunās ar LPS.
Ņemot vērā MK 19.11.2010. sēdes protokollēmumu, ar kuru ģimenes valsts pabalstam paredzētie valsts budžeta līdzekļi 2011.gadā tika samazināti par 11,2 milj. Ls, un uzdevumu Labklājības
ministrijai sagatavot priekšlikumus izmaiņām ģimenes valsts pabalsta sistēmā, sagatavota „Koncepcija par ģimenes valsts pabalsta sistēmu laika periodā no 2011.gada līdz 2012.gadam”,
kurā iekļauti 6 izmaiņu iespējamie varianti. Koncepcijas projektu plānots apspriest NTSP 03.02.2011. sēdē un iesniegt Valsts kancelejā līdz 15.02.2011. NTSP Sociālās drošības apakšpadome
neatbalsta izmaiņas ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas nosacījumos. Koncepcijas izskatīšana MK kā pasākums iekļauta arī Valdības rīcības plāna projektā.
01.04. stājās spēkā MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, nosakot, ka noteikumi būs spēkā līdz 2011.gada
31.decembrim. Noteikumi pagarināja periodu, uz kādu piešķir trūcīgas ģimenes (personas) statusu: uz 6 vai 12 mēnešiem līdzšinējo attiecīgi 3 vai 6 mēnešu vietā. Pagarinot periodu, uz kādu
piešķirams trūcīgas ģimenes (personas) statuss, atbilstoši pagarinās periods, uz kādu piešķirams GMI pabalsts.
2010.gadā GMI līmenis netika pārskatīts. Tas arī 2011.gadā paliek 40 Ls apmērā pieaugušai personai un 45 Ls apmērā bērnam.
Ar 2011.gada 1.janvāri stājās spēkā 21.12.2010. grozījumi MK noteikumos Nr.299, ar kuriem, atbilstoši MK 19.11.2010. sēdes lēmumam saistībā ar 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem
fiskālās konsolidācijas pasākumiem
- ienākumu robeža trūcīgas personas statusa iegūšanai 2011. un 2012. gadā tika noteikta zemāka - 90 Ls (noteikumi paredz 50 % no minimālās mēneša darba algas, līdz ar to 2011.gadā robežai
bija jābūt 100 Ls);
- tika pagarināts noteikumu darbības termiņš līdz 2012.gadam (ieskaitot);
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- tika skaidri noteiktas sociālā dienesta tiesības pārvērtēt personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, ja uzlabojas ģimenes (personas) materiālā situācija;
- atcelts nosacījums par ģimenes (personas) vienīgā automobiļa īpašumā atrašanās laiku, ko ņem vērā vērtējot pretendenta atbilstību trūcīgas personas statusam, u.c.
Publiskās Privātās Partnerības principa ietvaros izstrādātais projekts „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Jaunu ēku būvniecība, esošās infrastruktūras
sakārtošana un apsaimniekošana sociālās aprūpes centrā „Ķīši”” prezentēts Finanšu ministrijai. Tā ieviešana atlikta sakarā ar neiespējamību ieguldīt nepieciešamos finanšu resursus no valsts
puses.
Projekta tālākā virzība ir apturēta uz nenoteiktu laiku, jo saskaņā ar Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 12.15.apakšpunktu, paredzēts veikt sarunas ar
starptautiskajiem aizdevējiem par publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanas iespējamību vispār.
Tika īstenots LM apstiprinātais „Plāns valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai samazināta finansējuma apstākļos 2010. – 2012. gadam”.
Līdz 2011.gada aprīļa beigām paredzēts aktualizēt plānu, precizējot esošos un nosakot jaunus uzdevumus.
2010.gadā saskaņā ar 18.12.2009. noslēgtajiem valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumiem nodrošināta uzraudzība pār Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS), Latvijas Neredzīgo
biedrības (LNB) un Latvijas Bērnu fonda (LBF) sniegtajiem valsts finansētajiem pakalpojumiem (LNS, LNB - tiflotehnikas un surdotehnikas pakalpojumi; LBF - sociālā rehabilitācija
bērniem, kuri cietuši no vardarbības).
Sadarbībā ar LNS, LNB un LBF, regulāri izvērtējot piedāvājuma atbilstību pieprasījumam pēc pakalpojumiem, veikti grozījumi noslēgtajos līgumos, lai sekmētu pakalpojumu pieejamību.
Lai pilnveidotu valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildes uzraudzību, veikta kompleksā pārbaude par deleģēto funkciju izpildi, nodrošinot tehniskos palīglīdzekļus. 2011.gadā kompleksās
pārbaudes plānots turpināt.
2011.gada pirmajā pusgadā plānotas diskusijas par iespējām deleģēt nevalstiskajam sektoram surdotulka pakalpojuma sniegšanu (Invaliditātes likuma 12.pants).
Informācija par paveikto 2011.gadā
Februārī un martā notika metodiskās sanāksmes visu pašvaldību sociālajiem dienestiem, kurās cita starpā izskatīti problēmjautājumi par dienestu darbībām sociālās palīdzības piešķiršanas procesā
un iespējamajām izmaiņām sociālās palīdzības pabalstu sistēmā.
Reizi mēnesī sagatavota operatīvā informācija par sociālās palīdzības jautājumiem, tādējādi nodrošinot regulāru pašvaldību uzraudzību.
Jūnijā Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem nosūtītajā LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par
Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbību ierosināts, sākot no 2012.gada Stratēģijas pasākumos vairs neiekļaut valsts budžeta atbalstu pašvaldībām pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts) un dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai.
MK 08.11.2011. sēdē (prot.Nr.66 26.§ 2.1.apakšpunktā) nolemts turpināt valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām GMI pabalsta nodrošināšanai – par periodu līdz 2012. gada 31.decembri un
dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai - par periodu līdz 2012.gada 30.aprīlim.
Lēmums par Sociālās drošības tīkla stratēģijā 2012.gadā iekļaujamiem pasākumiem bez MK 08.11.2011. sēdes pieņemts arī MK 04.11.2011. sēdē (prot. Nr. 63 5.§).
15.02. Valsts kancelejā iesniegta „Koncepcija par ģimenes valsts pabalsta sistēmu laika periodā no 2011.gada līdz 2012.gadam”, kurā iekļauti 6 izmaiņu iespējamie varianti. Koncepcijas
tālāka virzība apturēta, jo rasts risinājums ģimenes valsts pabalsta finansēšanai no valsts budžeta arī 2011.gada 2.pusgadā.
MK 04.11.2011. sēdē izskatot jautājumu „Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumiem 2012.-2014.gadam” (prot. Nr.63 4.§, 20.punkts) uzdeva Labklājības
ministrija līdz 01.07.2012. iesniegt jaunus priekšlikumus ģimenes valsts pabalsta reformas īstenošanai.
Ar 2011.gada 1.janvāri stājās spēkā 21.12.2010. grozījumi MK noteikumos Nr.299, ar kuriem, atbilstoši MK 19.11.2010. sēdes lēmumam saistībā ar 2011.gada valsts budžetā īstenojamiem
fiskālās konsolidācijas pasākumiem:
- ienākumu robeža trūcīgas personas statusa iegūšanai 2011. un 2012. gadā tika noteikta zemāka - 90 Ls (noteikumi paredz 50 % no minimālās mēneša darba algas, līdz ar to 2011.gadā robežai
bija jābūt 100 Ls);
- līdz 2012.gada beigām tika pagarināts termiņš, līdz kuram trūcīgas personas ienākumu līmeni fiksē 90 Ls robežās, neatkarīgi no minimālās algas izmaiņām;
- tika skaidri noteiktas sociālā dienesta tiesības pārvērtēt personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, ja uzlabojas ģimenes (personas) materiālā situācija;
- atcelts nosacījums par ģimenes (personas) vienīgā automobiļa īpašumā atrašanās laiku, ko ņem vērā vērtējot pretendenta atbilstību trūcīgas personas statusam, u.c.
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Ņemot vērā LM un Valsts kontroles fiksētās, pašvaldību un iedzīvotāju sūdzībās norādītās sociālās palīdzības sistēmas funkcionēšanas problēmas, kā arī valsts budžeta konsolidācijai noteiktos
uzdevumus, pašvaldību sociālās palīdzības pabalstu sistēmā tika paredzēts no 2012.gada realizēt reformas, sniedzot pašvaldībām lielāku brīvību un atbildību efektīvāko sociālās palīdzības atbalsta
mehānismu un izmaksas veidu noteikšanā un aizstājot GMI pabalstu ar citiem pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem.
2011.gadā izstrādāti attiecīgi grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurus pirms oficiālas tālākās virzības līdz bija paredzēts saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību
(turpmāk – LPS) un nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociāciju, Sociālo darbinieku biedrību. Kaut arī
grozījumi kopumā neguva LPS un pašvaldību atbalstu, atsevišķas to normas tika iestrādātas grozījumu projektā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 21.11.2011. iesniegts MK
iekļaušanai budžeta likumu paketē. Saeimā 15.12.2011. pieņemtā likuma redakcija paredz precīzāku regulējumu līdzdarbības pasākumu noteikšanā, stingrākus nosacījumus sociālās palīdzības
saņēmējiem, kā arī atvieglo sociālajiem dienestiem rīcību situācijās, kad mainās sociālās palīdzības saņēmēja situācija.
Ar LM 18.05.2011. rīkojumu Nr.34 2011.-2013.gadam aktualizēts „Plāns valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai samazināta finansējuma
apstākļos 2010. – 2012. gadam”, nosakot arī jaunus uzdevumus (t.sk., ar 10.06.2011. rīkojumu Nr.39).
Notiek darbs pie plāna kārtējās aktualizēšanas, jo daudzi pasākumi ir izpildīti, bet citi ir zaudējuši aktualitāti.
Lai pilnveidotu deleģēto valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildes uzraudzību, jau 2010.gadā uzsāktas kompleksās pārbaudes par deleģēto funkciju izpildi. 2011.gadā veikta kompleksā pārbaude
Latvijas Bērnu fondā (turpmāk – LBF). Pārbaudes rezultātā sagatavots ziņojums ar ieteikumiem turpmākās darbības pilnveidei, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības
cietušajiem bērniem.
Vienlaikus, 18.12.2009. noslēgto valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumu (ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un Latvijas Neredzīgo biedrību par tiflotehnikas un surdotehnikas
pakalpojumu nodrošināšanu un ar LBF par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem, kuri cietuši no vardarbības) ietvaros, regulāri tiek izvērtēts pieprasījums pēc minētajiem
pakalpojumiem un iespējas pakalpojumu sniegšanai, un, vajadzības gadījumā, tiek veikti grozījumi noslēgtajos līgumos, lai sekmētu valsts finansēto pakalpojumu pieejamību.
2011.gada jūlijā veiktie grozījumi Invaliditātes likumā (likuma 13.pants) deleģē surdotulka pakalpojuma sniegšanas funkciju Latvijas Nedzirdīgo savienībai. MK 23.08.2011. pieņēma
noteikumus Nr. 658 „Surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtība izglītības programmu apguvei”. Pakalpojums uzsākts ar 01.09.2011.
Prioritāte: BĒRNA PILNVĒRTĪGAI ATTĪSTĪBAI LABVĒLĪGA VIDE - ĢIMENE
Informācija par paveikto 2010.gadā
Izstrādāti un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) mājas lapā ievietoti metodiskie ieteikumi bāriņtiesām:
– metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pašvaldību sociālajiem dienestiem par bāriņtiesas un sociālā darba speciālista darbam ar ģimeni un citu speciālistu sadarbību;
– par MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1536 „Par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību un apmēru” piemērošanu aizbildnības gadījumos. Papildus informācija bāriņtiesām (t.sk. minētajā
jautājumā) sniegta bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināros;
– par bērna ievietošanu audžuģimenē, par lietu reģistru un lietu reģistrācijas žurnālu iekārtošanu;
– par aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;
– par laulāto atzīšanu par adoptētājiem;
– par lēmumu un sēdes protokolu izstrādi;
– par institūciju informēšanu par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem;
kā arī
metodiskie ieteikumi speciālistiem, kuri risina bērnu tiesību jautājumus, par bērniem, kuru vecāki aizbraukuši uz ārzemēm.
Noorganizēti 99 izglītojoši pasākumi valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā; seminārs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem
par bērnu tiesību ievērošanas padziļināto pārbaužu procesu (41 dalībnieks); iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestāžu un citu institūciju speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu
darbības jomā sniegtas 6198 konsultācijas.
Tiesību aktu līmenī princips, ka bērnu var ievietot bērnu aprūpes iestādē tikai tad, ja nav iespējama viņa aprūpes nodrošināšana pie aizbildņa vai audžuģimenē, ir jau nostiprināts Bāriņtiesu likumā
(spēkā no 01.01.2007.). VBTAI, veicot pārbaudes gan bērnu aprūpes iestādēs gan bāriņtiesās (prioritāri tajās, kur līdz šim konstatēts vājāks darbs vai kurās pārbaudes nav bijušas ilgāku laiku)
akcentē jautājumu par to, vai bērna ārpusģimenes aprūpes veids ir izvēlēts visatbilstošākais bērna interesēm.
2010.gadā bija plānotas pārbaudes 106 bāriņtiesās, veiktas 115; pārbaudītas 2978 bāriņtiesu lietvedībā esošās lietas. Pārbaužu laikā bāriņtiesām sniegta metodiskā palīdzība atsevišķos bāriņtiesas
darbības jautājumos, tostarp par nepieciešamību bez vecāku gādības palikušu bērnu ārpusģimenes aprūpi prioritāri nodrošināt ģimeniskā vidē, ja vien tas bērna veselības stāvokļa vai citu būtisku
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apstākļu dēļ ir iespējams.
Veiktas 309 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes un 63 personas lietu pārbaudes ārpusģimenes aprūpes iestādēs (kopā pārbaudītas 1026 bērnu personas lietas).
Audžuģimeņu apmācību programmu apguvušas 116 jaunas audžuģimenes.
Uz 01.01.2011. audžuģimenes statuss piešķirts kopā 515 audžuģimenēm, no tām 359 audžuģimenēs ievietoti 866 bērni (156 audžuģimenēs nav ievietoti bērni: 37 ģimenes uz laiku bērnus
neuzņem, bet 119 ģimenes gaida, kad ievietos kādu bērnu). Salīdzinājumam: 01.01.2010. - 416 audžuģimenes, kurās bija ievietoti 672 bērni.
LM un VBTAI funkciju optimizēšanas rezultātā bāriņtiesu darbības uzraudzības un audžuģimeņu kustības veicināšanas funkcija nodota VBTAI, kas jau līdz tam veica pārbaudes par bērna
tiesību ievērošanu bērnu aprūpes iestādēs. Tādējādi tagad VBTAI ir iespēja kompleksi veikt uzraudzību par to, vai bērni aprūpes iestādē tiešām tiek ievietoti tikai tādēļ, ka nav izdevies atrast
piemērotu audžuģimeni.
Apmeklētas 155 audžuģimeņu dzīvesvietas, sniegti ieteikumi audžuģimenēm un pašvaldību darbiniekiem bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai.
LM un VBTAI līdzdarbojas IEM projektā „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma”, kas vērsts uz institūciju savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, lai mazinātu
iespējamos riskus un vardarbības sekas bērnu tiesību aizsardzībā. Projekts plānots līdz 2012.gadam.
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam ietvaros organizētas un vadītas speciālistu apmācības par vardarbības ģimenē aspektiem un starpsektorālo sadarbību.
Piedalījušies 1 090 speciālisti, tajā skaitā, 547 sociālie darbinieki, 335 bāriņtiesu darbinieki, 141 policijas darbinieki, 28 tiesu sistēmas darbinieki un 39 izglītības darbinieki.
VBTAI aktivitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 2010.gadā: nodrošināti 38 informatīvie semināri, 60 radošās darbnīcas, 77 konsultatīvo dienu izbraukumi, 40 fokusgrupu diskusijas, 9
bērnu drošības dienas, kā arī 5 Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcijas.
Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam ietvaros nodrošināts raidlaiks četru reklāmu klipu, lai sekmētu audžuģimeņu kustības attīstību, izvietošanai Latvijas
Televīzijas 1.kanālā laika posmā no š.g. 06.08. līdz 06.09., kā arī izveidotas trīs sociālās reklāmas videofilmas par adopcijas jautājumiem.
Organizēta 22.09.2010. publiskā diskusija par pamatnostādņu projektā “Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” iekļautajiem jautājumiem..
Lai veicinātu vecāku izpratni un atbildību par bērnu drošību, VBTAI ir izveidojusi pastāvīgo darba grupu par bērnu drošību, kuras dalībnieki ir Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes
ministrija, Veselības ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts
izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departaments, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un Rīgas Stradiņa universitāte.
Informācija par paveikto 2011.gadā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) ne retāk kā divas reizes gadā veic bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs,
pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem inspekcija vajadzības gadījumā iesaistās katra individuālā gadījuma risināšanā, sadarbībā ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem. 2011.gadā veiktas 78
bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un sociālās aprūpes centros, 56 bērnu personas lietu pārbaudes, kopumā izskatītas 1137 bērnu personas lietas.
VBTAI organizēja 57 konsultatīvās dienas pašvaldībās, kuru ietvaros sniedza konsultācijas 388 speciālistiem un 78 iedzīvotājiem par bērnu tiesību un interešu aizsardzības jautājumiem.
Noorganizētas 341 sanāksmes, tikšanās, darba grupas un diskusijas valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī dalība 131 citu organizāciju
organizētajās sanāksmēs un tikšanās.
Noorganizēti 25 semināri (603 dalībnieki) bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem par bērnu tiesību ievērošanas padziļināto pārbaužu procesu.
Iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestāžu un citu institūciju speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā sniegtas 2835 konsultācijas.
VBTAI 2011.gada veikusi 132 pārbaudes bāriņtiesās, pārbaudot 1941 bāriņtiesu lietvedībā esošās lietu. Tostarp, pārbaudot lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādēs, īpaši vērtēts apstāklis, vai izvērtēta iespēja nodrošināt ģimeniskas aprūpes iespēju bērnam. 2011.gada semināros bāriņtiesu priekšsēdētājiem visos Latvijas reģionos
aktualizēts jautājums par bāriņtiesu darba pilnveidošanu audžuģimeņu jautājumos.
Apmācītas 118 potenciālās audžuģimenes, apmācīti 20 audžuģimeņu pašpalīdzības grupu vadītāji no visiem Latvijas reģioniem.
Sniegtas 2400 psihologa konsultācijas, nodrošināta 14 audžuģimeņu atbalsta grupu darbība visos Latvijas reģionos.
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LM un VBTAI dalība Iekšlietu ministrijas projektā „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma”, kas vērsts uz institūciju savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, lai
mazinātu iespējamos riskus un vardarbības sekas bērnu tiesību aizsardzībā. Projekts plānots līdz 2012.gada aprīlim.
VBTAI nodrošinājusi 49 radošās darbnīcas bērniem, 26 radošās darbnīcas, 20 izglītojošus seminārus speciālistiem. Kā arī 4 reģionālas konferences gan bērniem, gan speciālistiem un 4
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcijas.
Noorganizēti 4 semināri audžuģimeņu zināšanu pilnveidošanai.
Prioritāte: VIRZĪBA UZ PERSONU AR INVALIDITĀTI CILVĒKTIESĪBU UN PAMATBRĪVĪBU IEVĒROŠANU UN INVALIDITĀTES IZRAISĪTO SEKU MAZINĀŠANU
Informācija par paveikto 2010.gadā
20.05. Saeimā pieņemts Invaliditātes likums, kas stājās spēkā ar 2011.gada 1.janvāri
Invaliditātes likuma ieviešanai pieņemti šādi MK noteikumi:
1) "Invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugs, tā izsniegšanas un uzskaites kārtība" (MK 21.12.2010. not. Nr.1169)
2) "Atbalsta mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti saņemšanas nosacījumi un saņemšanas kārtība" (MK 21.12.2010. not. Nr.1170)
3) "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas
kārtību" (MK 28.12.2010. not. Nr.1207)
4) "Psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim apjoms un pakalpojuma saņemšanas kārtība"
(MK 28.12.2010. not. Nr.1208)
5) "Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritēriji, termiņi un kārtība" (MK 28.12.2010. not. Nr.1209)
6) "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (MK 28.12.2010. not. Nr.1223)
7) „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū””” (MK 28.12.2010. not. Nr.1224)
Vēl plānoti MK noteikumi par dažādām mērķa grupām domātiem asistentu un surdotulku pakalpojumiem un grozījumi citos esošajos noteikumos, lai tie tehniski saskanētu ar Invaliditātes likumu.
28.01. ratificēta ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām”. ANO Ģenerālsekretariātā konvencijas ratifikācijas dokumenti deponēti 01.03., konvencija stājās spēkā 31.03.
Saskaņā ar ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pasākumu plānu 2010.-2012.gadam” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.693)
uzsākts īstenot vairākus pasākumus Konvencijas ieviešanai:
1) ar 01.03. LM rīkojumu izveidota darba grupa „Civillikuma ģimenes tiesību daļas aktualizācijas nepieciešamības izvērtēšanai”, kuras uzdevums ir izvērtēt nepieciešamību aktualizēt Civillikuma
ģimenes tiesību daļu un 18.08.2010. pieņemts lēmums par grozījumu normatīvajos aktos izstrādes nepieciešamību. Par pieņemto lēmumu 19.09.2010. informēta TM.
2) ar 01.03. LM rīkojumu izveidota darba grupa diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai, kuras uzdevums izvērtēt nepieciešamību visus ar diskrimināciju saistītos
jautājumus regulēt vienā likumā un 21.10.2010. pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot diskriminācijas aizliegumu uz invaliditātes pamata. Pasākums
iekļauts Valdības rīcības plāna projektā ar termiņu likumprojekta atbalstīšanai MK – 2012.gada beigas.
3) 28.10.2010. pieņemti „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (spēkā ar 01.01.2011.), kas nosaka vienlīdzīgas attieksmes principu pret personām ar invaliditāti patērētāju tiesību
jomā;
4) ar 29.03. LM rīkojumu izveidota darba grupa „Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai”. Darba grupas dalībnieki – pārstāvji no ministrijām,
Latvijas Pašvaldību savienības, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons", Latvijas Invalīdu biedrības, Latvijas Neredzīgo biedrības, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
"Zelda", Latvijas Nedzirdīgo savienības, Latvijas asociācijas "Rūpju bērns" un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas. 2011.gadā darba grupa turpina darbu.
5) nozaru ministriju, sociālo partneru, biedrību, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses informēšana par ANO Konvencijā „Par personu ar invaliditāti tiesībām” noteiktajām saistībām.
Attiecīgās mērķa grupas tika informētas, piedaloties augstāk minētajās darba grupās, darba grupā ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādņu izstrādei
2013.-2019.gadam” (skat. zemāk), dažādās NVO rīkotajās sanāksmēs un semināros, LM organizētajās regulārajās sanāksmēs ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošajām organizācijām un
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ILNP sanāksmēs (sanāksmju protokoli atrodami LM interneta mājas lapā). Bez darba grupām, informācija par jautājumiem, kas saistīti ar ANO Konvencijā noteikto saistību īstenošanu, sniegta
vēl papildus 22 dažādās sanāksmēs un semināros.
03.06. ratificēts ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” Fakultatīvas protokols.
Ar 01.03. LM rīkojumu izveidota darba grupa ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādņu izstrādei 2013.-2019.gadam”, uzsākta priekšlikumu
apkopošana. Darba grupā piedalās pārstāvji no ministrijām, Tiesībsarga biroja, Rīgas domes, LDDK, LBAS, LPS, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons”, Latvijas Cilvēku ar īpašām
vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento”, biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija”, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„Zelda”, biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”, Latvijas Nedzirdīgo savienības, sabiedriskās organizācijas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem „Saule”, biedrības „Latvijas Kustība
par neatkarīgu dzīvi”, Latvijas Invalīdu biedrības un Latvijas Neredzīgo biedrības. Darba grupai 2010.gadā bija jāapkopo problēmjautājumi, kas attiecas uz Konvencijā noteikto saistību izpildi.
Problēmu apkopojums tika ievietots LM mājas lapā, dodot sabiedrībai iespēju sniegt priekšlikumus problēmjautājumu papildināšanai. Tika izplatīta preses relīze par pamatnostādņu izstrādi un
problēmjautājumiem, kuri apskatāmi mājas lapā. Sabiedrības atsaucība bija neliela – tika iesniegti tikai 2 priekšlikumi. Problēmjautājumi apkopoti galīgajā variantā un sākta to analīze, kas
turpināsies darba grupas sanāksmēs 2011.gadā.
Aktīvi īstenota sadarbība ar NVO, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti iesaistīšanu attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē:
personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvji piedalījās Invaliditātes likumprojekta un tam pakārtoto MK noteikumu projektu izstrādē (skat. augstāk), kā arī augstāk minētajās darba
grupās, kuras izveidotas, lai nodrošinātu ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pasākumu plāna 2010.-2012.gadam attiecīgo uzdevumu izpildi un darba grupā ANO
Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādņu izstrādei 2013.-2019.gadam”. Diskusijas ar personu ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
par Invaliditātes likumprojektu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem notika arī 4 NVO rīkotajos semināros, 2 LM tikšanās ar NVO, kā arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs,
kurās piedalījās NVO. Visaktīvākā sadarbība notika ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju „Sustento”, Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”, Resursu centru
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”, Latvijas Nedzirdīgo savienību, biedrību „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un Latvijas Neredzīgo biedrību.
Informācija par paveikto 2011.gadā
Turpinājās darbs pie likumā noteikto jauno pakalpojumu ieviešanas, kas tika veikts saskaņā ar MK ārkārtas sēdē 28.03.2011. (prot.Nr.19. 2.§, 17.punkts) un 01.11.2011. sēdē (prot. Nr.62 57.§,
3.punkts) skatīto jautājumu par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.-2014.gadam un paredzēja Invaliditātes likumā plānoto jauno pakalpojumu ieviešanu atlikt.
Likumprojekts „Grozījumi Invaliditātes likumā” (127/Lp11) tika iesniegts Saeimā, taču Saeima likumprojektu izņēma no 2012.gada budžeta paketes un 09.02.2012. noraidīja, tādējādi ir spēkā
likumā noteiktie pakalpojumu ieviešanas termiņi.
Pieņemts likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā" (08.07.2011. likums), lai surdotulka izglītības programmas apguvei pakalpojuma sniegšanas funkciju deleģētu Latvijas Nedzirdīgo
savienībai.
Jautājums par jauno pakalpojumu ieviešanu ietverts debatēs par 2013.gada budžetu.
2011.gadā pieņemti šādi MK noteikumi:
1) "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti" (MK 04.01.2011. not. Nr.9),
2) jauns "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums" (MK 26.04.2011. not. Nr.315),
3) "Surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtība izglītības programmas apguvei" (MK 23.08.2011. not. Nr.658);
tehniski grozījumi, lai noteikumi saskanētu ar Invaliditātes likumu:
4) grozījumi MK 31.03.2009. noteikumos Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” (MK 17.05.2011. not. Nr.375),
5) jauni noteikumi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem MK 10.02.2009. noteikumu Nr.120 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus" vietā (MK
17.04.2012. not. Nr.271).
Sagatavotas iestrādes nākotnē plānotajiem likumā noteiktajiem dažādām mērķa grupām paredzētajiem asistentu un surdotulku pakalpojumiem.
Dalība pasākumos, kuros tiek informētas noteikumu ieviešanā iesaistīto speciālistu asociācijas.
Izveidota darba grupa „Vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai”. Darba grupas dalībnieki – pārstāvji no ministrijām, Latvijas
Pašvaldību savienības, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons", Latvijas Invalīdu biedrības, Latvijas Neredzīgo biedrības, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda",
Latvijas Nedzirdīgo savienības, Latvijas asociācijas "Rūpju bērns" un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas. 2011.gadā darba grupas sanāksmes nav notikušas, kas
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saistīts ar citu uzdevumu prioritāru izpildi un ierobežotiem cilvēkresursiem (divi speciālisti izbeidza darba attiecības ar LM, otrs martā devās pirmsdzemdību atvaļinājumā, amata vietas tika
aizpildītas pakāpeniski ar jauniem speciālistiem, kas vēl nav uzkrājuši zināšanas specifisku jautājumu patstāvīgai virzībai).
Darba grupas darbu paredzēts atjaunot 2012.gadā un apvienot ar ES fondu Tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/08/14/004 „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības
ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā” ietvaros īstenotajām aktivitātēm vides pieejamības jomā.
Izveidota darba grupa konceptuāla risinājuma diskriminācijas aizliegumam uz invaliditātes pamata izstrādei (29.03.2011. LM rīk.21). Ņemot vērā ierobežotos cilvēkresursus, to rotāciju un
darbu apjomu Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļā, risinājuma izstrāde nav uzsākta. Notiks 2012.gadā.
Izveidota darba grupa darba grupa priekšlikumu izstrādei par personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu (29.03.2011. LM rīk. 22). Sagatavots problēmu apkopojums, notikušas
diskusijas ILNP (03.03.2011., 14.12.2011.). Tiks turpināts 2012.gadā, paredzēts sagatavot informatīvu ziņojumu par darba grupas secinājumiem un priekšlikumiem.
Informācija par jautājumiem, kas saistīti ar ANO Konvencijā noteikto saistību īstenošanu, sniegta dažādās sanāksmēs un semināros.
2011.gadā notikušas septiņas darba grupas ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādņu izstrādei 2013.-2019.gadam” sanāksmes (02.02. –
izglītība, 14.04. - veselība, 29.06. – diskriminācija un tiesību aizsardzība, 03.08. - vides un informācijas pieejamība, 23.09. - sociālo pakalpojumu pieejamība un sociālais nodrošinājums, 14.10. politiskā līdzdalība, kultūras un sporta pasākumu pieejamība, statistikas datu vākšana un apkopošana, 10.11. - darbs un nodarbinātība), kur panākta vienošanās par pamatnostādnēs iekļaujamajiem
problēmjautājumiem.
Personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvji piedalījās iepriekš minētajās darba grupās, kuras izveidotas, lai nodrošinātu ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām”
īstenošanas pasākumu plāna 2010.-2012.gadam attiecīgo uzdevumu izpildi un darba grupā ANO Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādņu izstrādei 2013.2019.gadam”.
Diskusijas ar personu ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par aktuāliem personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumiem, kā arī par ANO Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām ieviešanu notikušas Invalīdu lietu nacionālās padomes sēžu ietvaros (03.03., 29.06. un 14.12.).
Sadarbība ar NVO notikusi, arī piedaloties diskusijās un sniedzot prezentācijas par tiesisko regulējumu, ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas progresu dažādos NVO
rīkotos pasākumos, sanāksmēs LM.
Cieša sadarbība notikusi ar Latvijas Nedzirdīgo savienību saistībā ar grozījumiem Invaliditātes likumā, ar kuriem šai organizācijai tika deleģēta surdotulka pakalpojuma izglītības apguvei
sniegšana, kā arī saistīto MK noteikumu izstrādē.
Prioritāte: LABKLĀJĪBAS NOZARES POLITIKU ATBALSTOŠA – PAPILDINOŠA UN MĒRĶTIECĪGA EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU APGUVE
Informācija par paveikto 2010.gadā
LM pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu īstenošanai darba, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības un vienlīdzīgu iespēju jomās 2010.gada valsts budžetā bija pieejami 64,24 miljoni latu
(ieskaitot ar MK 16.02.2010. (prot. Nr.9 40 §), MK 23.02.2010. (prot. Nr.10 74. §) un 08.06.2010. (prot. Nr.30 52.§) pieņemtajiem lēmumiem piešķirto finansējumu). Būtiskākie LM veikumi, lai
nodrošinātu finanšu atbalsta pieejamību:
– Sagatavots un MK 16.02.2010. sēdē izskatīts informatīvais ziņojums „Par papildu finansējuma nodrošināšanu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai”, uz kā pamata pieņemts lēmums
(MK 16.02.2010. prot. Nr.9, 40.§) par papildu finansējumu LM pārziņā esošajām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenošanai 2010.gadā.
– Sadarbībā ar RAPLM un FM, saņemot starptautisko aizdevēju saskaņojumu, nodrošināta Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma „Darba praktizēšanas ar stipendiju īstenošana”
finansēšana, palielinot valsts budžeta apropriāciju par 13,1 milj. latu 2010.gadā un saņemot atļauju uzņemties saistības 4,6 milj. latu apmērā, lai nodrošinātu pārejošo saistību izpildi
2011.gadā, īstenojot pasākumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” pirmās kārtas projekta ietvaros (MK 27.04.2010. rīk. Nr.238).
– Lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma pieejamību un apguvi, sagatavoti un MK apstiprināti 5 darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma grozījumi, 1 darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījums, 3 ES fondu aktivitāšu īstenošanas noteikumi (par 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība” 3.kārtu – MK 23.02.2010. not. Nr.181, par 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo
traucējumu izvērtēšanai”- MK 16.03.2010. not. Nr.258, par 1.4.1.2.4.aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārtu –
MK 21.06.2010. not. Nr.540), MK apstiprināti 42 MK noteikumu grozījumu projekti, izvērtēti 86 grozījumi ES fondu projektos.
2010.gadā nodrošināta rezultātu sasniegšana atbilstoši plānošanas dokumentiem, nozares plāniem un atbilstoši pieejamajam un apgūtajam finansējumam. Uz 31.12.2010. nodrošināta atbalsta
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sniegšana 170 tūkst. personām, t.i. iznākuma rādītāji sasniegti 114% apmērā pret nozares plānu līdz 31.12.2010. un 103% apmērā pret plānošanas dokumentos noteikto mērķi līdz 31.12.2013.
Atbilstoši MK noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu, nodrošināts pārskata periodā plānotais atbalsts sistēmām un infrastruktūrai.
2010.gadā nodrošināta ES fondu finanšu apguve atbilstoši plānotajam un atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam:
– ESF nodrošināti maksājumi, t.sk. atmaksas pamatbudžetā 38,25 milj. latu apmērā, kas ir 109% pret MK noteikto plānu atmaksām 2010.gadā (35 milj. latu) un 249% pret Saprašanās
memorandā ar EK/SVF noteikto finanšu apguves mērķi (15,35 milj.);
– ERAF nodrošināti maksājumi, t.sk. atmaksas pamatbudžetā 2,60 milj. latu apmērā, kas ir 104% pret MK noteikto plānu atmaksām 2010.gadā (2,50 milj. latu) un 214% pret Saprašanās
memorandā noteikto finanšu apguves mērķi (1,22 milj.).
Informācija par paveikto 2011.gadā
LM pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu īstenošanai darba, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības un vienlīdzīgu iespēju jomās 2011.gada valsts budžetā pieejami aptuveni 50 miljoni latu.
Būtiskākie LM veikumi, lai nodrošinātu finanšu atbalsta pieejamību:


Uzraudzības komitejas 15.06.2011. ESF apakškomitejas sēdē sniegta informācija par nepieciešamo papildu finansējumu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai
2012.-2013.gadā, kā rezultātā FM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm uzdots sagatavot un līdz 1.jūlijam iesniegt MK piedāvājumu finansējuma pārdalei uz darbības programmu (turpmāk
1.DPP) „Cilvēkresursi un nodarbinātība”;



Pēc 11.07.2011. Briselē notikušajām LM un Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārstāvju sarunām panākta vienošanās par papildu finansējuma pārdali aktīvās darba tirgus
politikas pasākumu īstenošanai 2012.-2013.gadā (EK 01.09.2011. vēstulē (Ref.Areas(2011)931071) FM konceptuāli saskaņoja aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas
nosacījumus un pasākumiem nepieciešamo ESF finansējumu 2012.-2013.gadam).;



Sagatavots LM informatīvais ziņojums „Par papildu finansējumu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai 2012.-2013.gadā” (izskatīts MK 19.07.2011. sēdē), saskaņā
ar kuru FM sniegti priekšlikumi grozījumiem 1.DPP (MK 28.09.2011. rīk. Nr.486) un atbilstošiem grozījumiem 1.DPP papildinājumā (MK 02.11.2011. rīk. Nr.574). Kopumā aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai 2012.-2013.gadā nodrošināts papildu finansējums 37 milj. LVL apmērā.
Lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma pieejamību un apguvi, sagatavoti un MK apstiprināti:
 četri 1.DPP papildinājuma grozījumi, kā arī FM sniegti priekšlikumi 1. DPP un 1.DPP papildinājuma grozījumam,


divi ES fondu aktivitāšu īstenošanas noteikumi (MK 12.04.2011. not. Nr.292 par 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes ”Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtas īstenošanu un MK 27.12.2011. not. Nr.996 par 1.3.1.5.aktivitātes ”Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts” otro kārtas īstenošanu),



32 MK noteikumu grozījumu projekti.

Izvērtēti 65 grozījumi ES fondu projektos.
2011.gadā nodrošināta rezultātu sasniegšana atbilstoši plānošanas dokumentiem, nozares plāniem un atbilstoši ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai. Uz 31.12.2011. nodrošināta
atbalsta sniegšana 274 917 personām, t.i., iznākuma rādītāji sasniegti 108% apmērā pret nozares plānu uz 31.12.2011. un 87% apmērā pret plānošanas dokumentos noteikto mērķi līdz 31.12.2013.
Atbilstoši MK noteikumiem par aktivitāšu īstenošanu nodrošināts plānotais atbalsts pakalpojumus nodrošinošām sistēmām un infrastruktūrai.
2011.gadā nodrošināta ES fondu finanšu apguve atbilstoši plānotajam un atbilstoši pieejamajam valsts budžeta finansējumam:
 ESF nodrošināti maksājumi, t.sk. atmaksas pamatbudžetā 52,14 milj. latu apmērā, kas ir 154% pret MK noteikto plānu atmaksām 2011.gadā (33,88 milj. latu) un 299% pret Saprašanās
memorandā ar EK un Nodomu vēstulē Starptautiskajam Valūtas fondam noteikto finanšu apguves mērķi (17,42 milj.) 2011.gadā;
ERAF nodrošināti maksājumi, t.sk. atmaksas pamatbudžetā 2,83 milj. latu apmērā, kas ir 114% pret MK noteikto plānu atmaksām 2011.gadā (2,47 milj. latu) un 213% pret Saprašanās memorandā
noteikto finanšu apguves mērķi (1,33 milj. latu) 2011.gadā.
* LM 18.12.2009. rīkojums Nr.155 „Par Labklājības ministrijas politikas prioritātēm 2010.-2013.gadam” un 01.12.2010. rīkojums Nr.101 „Par Labklājības ministrijas politikas prioritātēm 2010.-2014.gadam”
** Pamatā līdz 01.01.2012. Atsevišķiem pasākumiem – līdz 01.06.2012.
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No nozaru struktūrvienību sniegtās informācijas sagatavoja
Z.Uzuliņa
FAD Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas
eksperte plānošanas jautājumos, t. 67021507
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