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Pēctecība un papildināmība
• 2014.g. martā noslēdzās ES pārtikas izdalīšanas
programma vistrūcīgākajām personām. Mērķis: lietderīgi
izmantot intervences uzkrājumus.
ATŠĶIRĪBAS 2014.-2020.g.:
√
√
√
√

Atsevišķi izveidots Eiropas Atbalsta fonds;
Papildināts pārtikas pakas saturs;
Tiks piešķirta pamata materiālā palīdzība;
Tiks īstenoti papildpasākumi.

• Papildus sociālās iekļaušanas atbalsts trūcīgajām
personām paredzēts ar ES fondu atbalstu, nepieļaujot
dubultu finansēšanu.

Fonda mērķis
• Mazināt nabadzības ļaunākās formas, sniedzot
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām.
• Mērķa sasniegšanai paredzēts atbalstīt
materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

šādu

√ Nenodrošinātība ar pārtiku,
√ Mājsaimniecību ar bērniem materiālā nenodrošinātība.

Tiesības saņemt fonda atbalstu
• Personām, kurām pašvaldības sociālais dienests
izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas vai
ģimenes statusam

• Personām, kurām pašvaldības sociālais dienests
izsniedzis izziņu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas nonākšanu krīzes vai ārkārtas situācijā

Fonda atbalsta jomas Latvijā
• Pārtikas un pamata materiālās palīdzības (higiēnas
un saimniecības preces, individuālie mācību
piederumi) iepirkšana un transportēšana uz
noliktavām
• Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu
izdalīšana
• Papildpasākumu īstenošana (informatīvi, konsultējoši,
neformāli izglītojoši pasākumi)

EAFVP ieviešanas modelis Latvijā
SIF sludina
atlasi

SIF sludina publisko
iepirkumu
€

Piegādātājs

Partnerorganizācijas
Partneri
(NVO,
pašvaldības,
izglītības
iestādes)

Paku, preču vai
papildpasākumu
saņēmēji

Partnerorganizāciju atlase
Kopīgie atbilstības kritēriji

• PO ir viens no šādiem statusiem:
√ organizācija
ir
reģistrēta
atbilstoši
biedrību
un
nodibinājumu
vai
reliģisko
organizāciju
statusu
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un tās darbības
veids iepriekšējos 12 mēnešus no iesnieguma iesniegšanas
brīža ir bijis labdarība vai sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālās labklājības celšana
√ pašvaldība vai tās iestāde

• PO nav:
√ atzīta par vainīgu noziedzīgos nodarījumos vismaz 3 gadus
pirms atlases
√ uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process

Partnerorganizāciju atlase

Specifiskie atbilstības kritēriji
• PO ir administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai
nodrošinātu:
√ pārtikas un citas pamata materiālās palīdzības drošu
uzglabāšanu un izdalīšanu personām, kas ir tiesīgas
attiecīgo palīdzību saņemt,
√ papildpasākumus (tieši vai netieši)
√ ar darbību īstenošanu saistīto informācijas un publicitātes,
uzraudzības un novērtēšanas prasību ievērošanu

Partnerorganizāciju atlase
Kvalitātes kritēriji

Pieredzes ilgums labdarības aktivitāšu1
īstenošanā un sociālās iekļaušanas
pasākumu2 īstenošanā

3< gadi (1un2) = 30
1-3 gadi (1un2) = 20
> 1 gads (1vai2) = 10

Pieredzes ilgums ES vai citu ārvalstu
finanšu palīdzības3, valsts vai pašvaldību4
publiskā finansējuma piesaistīšanā un
apsaimniekošanā

3< gadi (3un4) = 30
1-3 gadi (3un4) = 20
> 1 gads (3vai4) = 10

Pieredze plānoto papildpasākumu
plānošanā, administrēšanā, īstenošanā,
uzraudzībā

tieša = 30
netieša = 10

PO teritoriālais pārklājums*

* teritorijas – republikas nozīmes pilsētas, novadi vai
Rīgas teritoriālās vienības

5≤ teritorijas = 30
2-4 teritorijas = 20
1 teritorija = 10

Pārtikas komplektu raksturojums
Prasības
komplekta
saturam

Pārtikas pakās tiks iekļauti produkti, ievērojot katra produkta:
piemērotību izdalīšanai,
derīguma termiņa ilgumu,
pagatavošanas veidu (produktu pagatavošanai izlietojamās
elektroenerģijas vai dabasgāzes daudzums),
uzglabāšanai nav nepieciešams speciāls temperatūras režīms.
Komplekta saturs  Auzu pārslas 0.5 kg  Rīsi 0.4 kg
 Pilnpiena pulveris 0.4 kg
(tiks
pārskatīts  Kviešu milti 0.5 kg  Manna 0.5 kg  Rapšu eļļa 0.5 l
vienu reizi gadā)
 Makaroni 1 kg
 Griķi 0.4 kg
 Sautēta cūkgaļa 0.25 kg
 Cukurs 0.25 kg
Komplektu skaits Prognoze: ~ 534 tūkst. pārtikas komplekti gadā
Indikatīvā
viena
komplekta vērtība*
Nosacījumi
saņemšanai

līdz 8,5 EUR
* Atkarīgs no trūcīgo personu skaita izmaiņām

 Ja trūcīgo izziņa izsniegta uz 3 mēnešiem – 2 komplekti
 Ja trūcīgo izziņa izsniegta uz 6 mēnešiem – 4 komplekti
 Ja izsniegta izziņa par krīzes (ārkārtas) situāciju – 2 komplekti

Pamata materiālās palīdzības
komplektu raksturojums
1. Higiēnas un saimniecības preces, t.sk.: ziepes, šampūns,
zobu pasta, zobu birste, veļas, trauku mazgāšanas līdzeklis u.c.
2. Individuālie mācību piederumi, t.sk.: skolas somas un citi
individuālie mācību piederumi
Prognozētais
 ~150 tūkst. higiēnas un saimniecības komplekti gadā
skaits
 ~29,5 tūkst. mācību piederumu komplekti gadā
Indikatīvā
viena  Higiēnas un saimniecības preces: līdz 4,5 EUR
komplekta vērtība*  Individuālie mācību piederumi: līdz 17,0 EUR
Komplektu saturs

* Atkarīgs no trūcīgo personu skaita izmaiņām

Nosacījumi
komplektu
saņemšanai

1. Higiēnas un saimniecības preces, ja ģimenē ir bērns 0 – 18
gadu vecumā:
 trūcīgā statuss uz 3 mēnešiem – 1 komplekts katram bērnam
 trūcīgā statuss uz 6 mēnešiem – 2 komplekti katram bērnam
 krīzes (ārkārtas) situācijā – 1 komplekts katram bērnam
2. Individuālie mācību piederumi: viens komplekts katram trūcīgās
vai krīzes (ārkārtas) situācijā nonākušas ģimenes bērnam 5 – 16
gadu vecumā – 1 reizi gadā

Papildpasākumu raksturojums
Prasības
papildpasākumiem

 Informatīvi - par papildus iespējām saņemt bezmaksas
atbalstu, par notiekošajiem pasākumiem saistībā ar
nodarbinātības
iespējām,
sabiedrības
veselības
veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu;
 Konsultējoši - kādu atbalstu un risinājumu rast
ārkārtas/krīzes situācijās, kādas publiskās institūcijas sniedz
sociālus pakalpojumus,
 Neformāli izglītojoši - praktisku sadzīves prasmju, spēju un
iemaņu veicinoši.

Papildpasākumu
skaits gadā

 Partnerorganizāciju piedāvājums

Nosacījumi
grupai

mērķa  Dalība papildpasākumos personām ir uz brīvprātības
principa pamata

Partnerorganizāciju izmaksas
• 5% no katra faktiski izdalītā pārtikas un pamata materiālās
palīdzības komplekta vērtības pēc attiecīgo komplektu
izsniegšanu
• + vēl 5% no katra faktiski izdalītā pārtikas un pamata
materiālās
palīdzības
komplekta
vērtības
pēc
papildpasākumu īstenošanas

Fonda finansējums Latvijā
Publiskā sektora izdevumi
FONDA FINANSĒJUMS KOPĀ:

48 264 082

100%

Nenodrošinātība ar pārtiku
t.sk. papildpasākumiem
Ģimeņu ar bērniem materiālā
nenodrošinātība
t.sk. papildpasākumiem
Tehniskā palīdzība

36 400 000
1 654 545

75%
5% no ↑

9 450 878

20%

429 585
2 413 204

5% no ↑
5%

• Fonda finansējums = 85%
• Latvijas līdzfinansējums = 15%
• Vidēji gadā = 5 – 5,5 milj. EUR

Vadības un kontroles sistēma iestādes
Eiropas Komisija
Konsultatīvā darba grupa
(Trūcīgos pārstāvošās NVO un pašvaldības)

Paku un papildpasākumu
saņēmējs

Piegādātājs
(Juridiskas personas)

Atlasītas
iestādes

Partnerorganizācijas
(NVO, pašvaldības,
pašvaldību iestādes)

Finansējuma saņēmējs
(Sabiedrības integrācijas fonds)

Revīzijas iestāde
(Finanšu ministrija)

Nozīmētas
iestādes

Vadošā iestāde
Sertifikācijas iestāde
(Labklājības
ministrija)

Sadarbības iestāde
(Sabiedrības Integrācijas fonds)

Normatīvais regulējums Latvijā (1)
• Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 223/2014
(2014.gada 11.marts) par Eiropas atbalsta fondu
vistrūcīgākajām personām un deleģētie tiesību akti
• Darbības programma «Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas periodā»

Normatīvais regulējums Latvijā (2)
• Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likums
• Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi
(25.11.2014. MK noteikumi Nr.727)
• Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas uzraudzības
noteikumi (MK noteikumu projekts)

Fonda aktualitātes
2014. gada
novembris

2014. gada
novembris

Apstiprināta
Darbības
programma

Apstiprināti
īstenošanas
noteikumi

2014. gada
decembris

2014. gada
septembris

2014. gada
decembris

Plānots
izsludināt PO
atlasi
(3 gadiem)

Apstiprināts
fonda vadības
likums

Plānots
apstiprināt
uzraudzības
noteikumus

2014. gada
decembris
Plānots
izsludināt
iepirkumu
komplektu
iegādei
(1 gadam)

2015. gada
I ceturksnis
Plānots uzsākt
komplektu
izdalīšanu

PALDIES!
Labklājības ministrija,
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
vadošā iestāde

T. 67021521 E-pasts: eafvp.vi@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

