Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu
protokols Nr.2
2006.gada 23.maijā
Rīga
Sarunas sākas: plkst. 10.00
Sarunās piedalās:
No Labklājības ministrijas:
D. Staķe
B. Paševica
I. Alliks
A. Groza
E. Milča
I. Lipskis
I. Kalvāne
S. Zaksa

Labklājības ministre
Valsts sekretāre
Valsts sekretāra vietnieks
Valsts sekretāra vietniece
ES struktūrfondu departamenta direktore
Darba departamenta direktora vietnieks
ES struktūrfondu departamenta direktora vietniece
ES struktūrfondu departamenta Struktūrfondu politikas nodaļas
vadītāja

No Labklājības ministrijas padotības iestādēm:
R. Beinarovičs
Nodarbinātības valsts aģentūras direktors
G. Tentere
Nodarbinātības valsts aģentūras Stratēģiskās plānošanas un
analīzes departamenta direktore
S. Rozīte
Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības koordinācijas
departamenta direktore
R. Elce
Valsts darba inspekcijas Rīgas reģionālās valsts darba
inspekcijas vadītāja
U. Rēders
Valsts darba inspekcijas Stratēģijas un analīzes daļas vecākais
speciālists
No Latvijas pašvaldību savienības:
G. Libeks
Aizkraukles rajona padomes izpilddirektors, LPS sarunu
grupas vadītājs
R. Stūrāne
Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Ģ. Šulmeistare
Cēsu rajona padomes Sociālo un veselības jautājumu daļas
vadītāja
V. Vārtukapteine Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos
jautājumos
A. Nīmanis
Vilces pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks
A. Āboliņš
Lodes pagasta padome
J. Dimitrijevs
Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viesītes
pagasta padomes priekšsēdētājs
A. Lācarus
Talsu pilsētas domes priekšsēdētājs
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V. Graumane
G. Libeks
S. Šimfa
D. Limmane
L. Burova
Sēdi protokolē:
D. Rītiņa

Strenču pilsētas domes Sociālās un veselības komitejas
vadītāja
Aizkraukles rajona padomes izpilddirektors
LPS padomniece
Rīgas pilsētas domes Labklājības departamenta projektu
nodaļas vadītāja
Rīgas pilsētas domes Labklājības departamenta galvenā
speciāliste nodarbinātības jautājumos
Finanšu vadības departamenta Sociālās politikas monitoringa
un prognožu nodaļas vecākā referente

Darba kārtībā:
1. LM un LPS sarunu otrās dienas darbības kārtības (tēmu) precizēšana.
2. Informācija par LM un LPS 2005.gada sarunu protokola izpildes
rezultātiem.
3. Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības domu apmaiņa
par indikatīvajām atbalsta formām un apjomu nodarbinātības jautājumu
risināšanai nākamā ES struktūrfondu plānošanas periodā (MK
31.01.2006. lēmums par indikatīvo finansējuma sadalījuma un
operacionālo programmu projekti).
4. Latvijas Pašvaldību savienības, pašvaldību un Nodarbinātības valsts
aģentūras sadarbības vērtējums vietējo nodarbinātības jautājumu
risināšanā.
5. Latvijas Pašvaldību savienības un pašvaldību loma nedeklarētās
nodarbinātības samazināšanā un sadarbības vērtējums ar Valsts darba
inspekciju un jaunu sadarbības formu iespējas.
6. Jautājums par konsultatīvo padomju darbību un algoto pagaidu
sabiedrisko darbu organizāciju.
7. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL ieviešanas progresu.
8. Informācija par struktūrfondu atbalsta plānošanu labklājības nozarē
2007.-2013.gadam.
9. Kopsavilkums
10. Sarunu noslēgums
Turpinās 18.maijā uzsāktās Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības ikgadējās sarunas.
1. LM un LPS sarunu otrās dienas darbības kārtības (tēmu) precizēšana.
Labklājības ministrija ierosina apstiprināt darba kārtību.
LPS ierosina darba kārtību papildināt ar jaunu punktu „Par vēlēto
pašvaldības amatpersonu sociālajām garantijām”.
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Labklājības ministrija piekrīt.
2. Par pašvaldību amatpersonu sociālajām garantijām.
LPS informē, ka Latvijas Pašvaldību savienības 16. kongresā ir pieņemta
rezolūcija, kas atbalsta iesniegtos priekšlikumus par vēlēto pašvaldības
amatpersonu sociālajām garantijām. Strādājot pašvaldībās vairākus
sasaukumus, amatpersonas kļūst par profesionāliem darbiniekiem savā jomā.
LPS uzdod jautājumu: vai ir iespējams, ka šiem cilvēkiem, atstājot amatu
pašvaldībās, valsts nodrošinātu sociālās garantijas? LPS ierosina izveidot
kopīgu darba grupu, iesaistot LM, kā arī pieaicinot Latvijas Pašvaldību darba
devēju apvienību. Darba grupa varētu risināt šos jautājumus.
Labklājības ministre piekrīt darba grupas izveidei un norāda, ka ir
nepieciešams zināt, kādas ir konkrētās prasības. Labklājības ministre ierosina,
ka nepieciešams iesaistīt RAPLM (tā varētu būt atbildīgā ministrija par šī
jautājuma risināšanu). LPS varētu uzņemties izveidot šādu darba grupu un
vadīt tās darbu, savukārt LM varētu sniegt metodisko atbalstu.
Vienošanās:
¾
LPS izveidot darba grupu likumdošanas izstrādei par pašvaldību
darbinieku sociālajām garantijām un Labklājības ministrijai sniegt LPS
metodisko atbalstu.
3. Informācija par LM un LPS 2005.gada sarunu protokola izpildes
rezultātiem.
LM informē par šādiem izpildes rezultātiem:
1.Aktīvie nodarbinātības pasākumi un sadarbība starp pašvaldībām un
Nodarbinātības valsts aģentūru:
¾ ir pilnveidota aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
darbi” organizēšanas kārtība;
¾ 2005.gadā noslēgti līgumi par algoto pagaidu darbu īstenošanu ar
446 pašvaldībām. Salīdzinājumā 2005.gadā ar 2004.gadu algoto
pagaidu darbu organizēšanā iesaistījās par 22 pašvaldībām vairāk;
¾ 93 izglītības iestādes piedalās modulārās apmācības īstenošanā, 18
privātām izglītības iestādēm pašvaldība izsniedz izglītības
programmas licenci bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās
apmācības īstenošanai;
¾ modulārā apmācība tiek īstenota 61 pagastā.
2. Konsultatīvo padomju darba novērtējums. Vietējie nodarbinātības
plāni.
¾ NVA filiālēs izveidotajās konsultatīvajās padomēs darbojas 78
pašvaldību pārstāvji;
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¾ kopīgi sadarbojoties NVA filiālēm un pašvaldībām, 2006.gadam
izstrādāti 525 vietējo pagastu un pilsētu nodarbinātības
veicināšanas pasākumu plāni;
¾ 2006.gadam apstiprināti 26 rajonu un 7 republikas pilsētu
Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāni;
¾ 28 semināros sadarbības ar darba devējiem uzlabošanai apskatīti
jautājumi par Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
izstrādāšanu un lomu nodarbinātības politikas īstenošanā;
¾ semināra „Kvalitatīvs darbaspēks reģionu attīstībai – vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieguldījums” laikā
izstrādāts Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāna
2006.gadam pamatstruktūras projekts;
¾ 49 semināros NVA filiāļu un vietējo pašvaldību kopīgu
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu izstrādei noteikti
2006.gada plāna mērķi, prioritātes, atbalstāmās mērķgrupas un
veicamie pasākumi nodarbinātības problēmu risināšanai konkrētā
pašvaldības teritorijā;
¾ 2006.gada aprīlī - maijā organizēti 5 reģionālie semināri
pašvaldību vadītājiem „NVA un pašvaldību sadarbības attīstība
nodarbinātības veicināšanas reģionā”.
LPS atzīmē, ka ir bijusi ļoti laba sadarbība ar NVA, ir noslēgtas
savstarpējās vienošanās. LPS izsaka pateicību par labi sagatavoto informatīvo
materiālu.
4. Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības domu
apmaiņa par indikatīvajām atbalsta formām un apjomu nodarbinātības
jautājumu risināšanai nākamā ES struktūrfondu plānošanas periodā (MK
31.01.2006. lēmums par indikatīvo finansējuma sadalījuma un
operacionālo programmu projekti).
LM informē, ka, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus 2007.2013.gadam, tiks turpināts esošo aktīvo nodarbinātības pasākumu atbalsts,
vienlaicīgi pievēršoties līdz šim mazāk atbalstītiem pasākumiem:
¾ Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana darba tirgū (t.s. darbaspēka
rezerve). NVA ir izstrādājusi labas un interesantas iniciatīvas. Analizējot
pašreizējās darba tirgus tendences, LM uzskata, ka darbaspēka rezerve ir
svarīgs jautājums, ar kuru turpmāk būs jāstrādā, lai darba tirgum
piesaistītu vairāk iedzīvotājus un līdz ar to palielinātu nodarbinātības
līmeni.
¾ LM un NVA piedāvās iespēju iesaistīties aktīvajos nodarbinātības
pasākumos darba meklētājiem un bezdarbniekiem, kas Latvijā
atgriezušies pēc darba ārvalstīs;
¾ Lai nodarbinātie iedzīvotāji nekļūtu par bezdarbniekiem tiek plānoti
preventīvi pasākumi, lai celtu nodarbināto kvalifikāciju. Situācijas
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apzināšanai un vajadzību definēšanai nodarbināto apmācībā būtu
nepieciešama ciešāka sadarbība arī ar pašvaldībām;
¾ Tāpat uzmanība tiks pievērsta no ieslodzījuma atbrīvoto personu
iesaistīšanai darba tirgū.
Priekšlikumi konkrētām aktivitātēm par šo jomu ir iestrādātas
operacionālo programmu projektos un iesniegti Finanšu ministrijā un
izsludināti 18.maija Valsts sekretāru sanāksmē.
¾
LPS norāda, ka ir arvien grūtāk iesaistīt ekonomiski neaktīvos cilvēkus
darba tirgū. Lai arī darbaspēka rezerve ir liela, daudzi no šiem cilvēkiem
nevēlas strādāt, tāpēc nepieciešami kompleksi risinājumi.
¾
LM informē, ka tās mērķis ir pēc iespējas vairāk cilvēku iesaistīt darba
tirgū, tai skaitā no sociāli atstumtajām riska grupām. Lai realizētu šo
uzdevumu, jārēķinās, ka izmaksas uz vienu cilvēku dažādām mērķa grupām
atšķirsies, piemēram, medicīniskās un sociālās rehabilitācijas izmaksas varētu
būt samērā lielas. Strādājot pie mērķa grupu iesaistīšanas aktīvajos
nodarbinātības pasākumos shēmām, būtu vēlama pašvaldību iesaistīšanās
projektos, tos arī līdzfinansējot.
¾
LPS atbalsta pasākumu par nodarbināto noturēšanu darba tirgū,
nodrošinot tiem apmācības darba vietās, lai strādājošie nezaudētu
konkurētspēju un nenonāktu bezdarbnieku statusā. LPS ir izstrādājusi
rokasgrāmatu un metodiku kā strādāt ar ekonomiski neaktīvajiem cilvēkiem,
lai viņus motivētu un lai viņi apmeklētu motivācijas programmu. LPS
uzskata, ka šī pasākuma īstenošanai ir jāpiesaista arī Ekonomikas ministrija.
¾
LM piekrīt LPS viedoklim, ka, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, ir
nepieciešamas investīcijas, jo īpaši reģionos. Ierobežotā valsts finansējuma
dēļ šiem mērķiem plāno piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus, jo ar šiem
līdzekļiem ir paredzēts daļēji nodrošināt arī infrastruktūras uzlabošanas
pasākumus, kas dotu iespēju nodarbinātajiem mobilāk pārvietoties un
veidotos arī jaunas darba vietas. Arī šajā jautājumā ir nepieciešama
kompleksa pieeja, jo, lai rastos jaunas darba vietas, ir nepieciešama labvēlīga
nodokļu politika, investoru piesaiste vietējam tirgum, jo īpaši reģionos.
Vienošanās:
¾
Turpināt savstarpējo LM un LPS informācijas apmaiņu par
aktivitāšu un finansējuma plānošanu nodarbinātības jautājumu
risināšanai nākamā ES struktūrfondu plānošanas periodā.
LM ierosina mainīt darba kārtību, apvienojot darba kārtības 3. un
5.punktus un kā nākamo izskatīt 4.punktu.
LPS piekrīt.
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5. Latvijas Pašvaldību savienības un pašvaldību loma nedeklarētās
nodarbinātības samazināšanā un sadarbības vērtējums ar Valsts darba
inspekciju un jaunu sadarbības formu iespējas.
Valsts darba inspekcija informē, ka 2005.gada laikā sadarbība nav bijusi
pietiekami aktīva. Jau no 2003.gada notiek sarunas par savstarpējās sadarbības
līgumu slēgšanu ar LPS. VDI uzskata, ka slēgt sadarbības līgumu ar katru
pašvaldību ir ļoti darbietilpīgs process un nav lietderīgs.
VDI informē, ka ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad pašvaldības neatbalsta
VDI priekšlikumus likumdošanas sakārtošanā jautājumā par nedeklarēto
nodarbinātību.
VDI izsaka pateicību Alūksnes rajona, Gulbenes un Madonas rajonu
pagastu pašvaldībām par kopīgi sarīkotajiem semināriem, kā arī Rīgas,
Jūrmalas, Mārupes pašvaldībām. Atzīmē, ka ir bijusi ļoti laba sadarbība ar
pašvaldību policiju.
VDI ierosina vienoties par pašvaldību un VDI sadarbības formu, kā rīkot
informatīvos seminārus, kā risināt jautājumus par nelegālo nodarbinātību,
nelaimes gadījumiem un darba aizsardzību, u.c. jautājumiem.
¾
LPS piekrīt, ka sadarbība ar VDI ir bijusi nepietiekama. LPS norāda, ka,
lai risinātu jautājumus par nedeklarētās nodarbinātības samazināšanu, tiek
paredzēts pielietot daudzas represīvas metodes. LPS ierosina pielietot arī
citas metodes, piemēram, uzlabojot nodokļu politiku. LPS piekrīt, ka dažās
nozarēs (kā būvniecība un mežizstrāde) ir vajadzīgas stingrākas normas un
prasības. LPS atzīmē, ka līgums par sadarbību starp LPS un VDI nav
saistošs, tam ir rekomendējošs raksturs. Lai varētu labāk risināt
problēmjautājumus LPS ierosina VDI izveidot Konsultatīvo padomi.
¾
LM informē, ka tās vadībā bija izveidota darba grupa, kas strādāja ar
priekšlikumiem nelegālās nodarbinātības ierobežošanai. Darba grupai
iesniegtie priekšlikumi netika noraidīti un tie tika apkopoti. Darba grupas
izstrādātie priekšlikumi ir vērsti uz to, lai tiktu sakārtota darba devēju un
darba ņēmēju dokumentācija uzņēmumos.
¾
LPS norāda, ka ļoti sarežģīti ievērot visu likumdošanā noteikto attiecībā
uz būvniecības nozari.
¾
VDI paskaidro, ka dokumentāciju uzņēmumos ir nepieciešams sakārtot,
lai samazinātu iespējamos riskus un novērstu nelaimes gadījumus. VDI
informē, ka 10 % gadījumos no visiem notikušajiem nelaimes gadījumiem
tiek ierosināti kriminālprocesi.
¾
LPS norāda, ka šī diskusija atspoguļo, ka ar VDI nav izveidojusies tik
cieša sadarbība kā būtu nepieciešams, un tāpēc ierosina turpināt sarunas par
šiem jautājumiem.
¾
Nodarbinātības valsts aģentūra lūdz LPS ziņot policijai par nelegālās
nodarbinātības gadījumiem.
¾
LPS norāda, ka vislielākā nelegālā nodarbinātība ir mežizstrādes un
kokapstrādes nozarē. Strādājošie šajā nozarē atsevišķos gadījumos saņem gan
bezdarbnieka pabalstu, gan GMI pabalstu un arī vienlaicīgi strādā. Personas,
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kas ir saņēmuši individuālās darba atļaujas, maksā nodokļus no minimālās
summas, izvairoties no pilnīgas nodokļu nomaksas.
Vienošanās:
¾ VDI aktivizēt savu sadarbību ar pašvaldībām: organizēt savstarpējas
sarunas un informatīvus seminārus.
¾ VDI izskatīt iespēju izveidot Konsultatīvo padomi.
6. Latvijas Pašvaldību savienības un pašvaldību un Nodarbinātības valsts
aģentūras sadarbības vērtējums vietējo nodarbinātības jautājumu
risināšanā. Jautājums par konsultatīvo padomju darbību un algoto
pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka sadarbība ar katru gadu
notiek veiksmīgāk. Kā rezultatīvais rādītājs ir tas, ka no 530 pašvaldībām ir
noslēgti sadarbības līgumi ar 525 pašvaldībām. Šogad pirmo gadu plāni ir
daudz konstruktīvāki, ļoti daudz iniciatīvu un projektu ir no pašvaldību puses.
NVA pagājušā mēnesī organizēja reģionālo semināru, kurā piedalījās
70% Latvijas pagastu un pašvaldību vadītāju. Seminārā tika runāts par
sasniegto un prezentēti plānotie jaunie pasākumi 2007.-2013.gadam.
Par plānotajiem pasākumiem 2007. – 2013.gadam:
¾ motivēt cilvēkus, kuri nevēlas strādāt;
¾ likt uzsvaru uz pašnodarbinātības veicināšanu;
¾ motivēt cilvēkus, kuriem ir atkarības problēmas;
¾ atbalstīt vietējo nodarbinātības veicināšanas plānu ieviešanu;
¾ atbalstīt nodarbināto personu pārkvalifikāciju;
¾ turpināt bezdarbnieku un darba meklētāju iesaisti aktīvajos
nodarbinātības pasākumos (profesionālā apmācība, pārkvalifikācija,
pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, u.c.)
NVA satrauc klientu izglītības līmenis. NVA uzskaitē ir desmitiem
analfabētu, piecpadsmitgadīgi bezdarbnieki. NVA ir veikusi informācijas
apkopojumu un par šo statistiku informēs sabiedrību.
NVA lūdz pašvaldībām veikt efektīvāk algoto pagaidu darbu
organizāciju, jo Valsts kontroles revidenti ir norādījuši, ka algoto pagaidu
darbu finansējums nav izmantojams pašvaldību tiešo funkciju veikšanai.
¾
NVA informē, ka Konsultatīvā padome regulāri izskata aktuālos
jautājumus par aktīvo nodarbinātības pasākumu realizāciju un klientu iesaisti
tajos un meklē tiem risinājumus.
¾
LPS uzdod jautājumu, kā risināt jautājumu par invalīdu nodarbinātību
pēc tam, kad beidzas projekts par subsidētajām darba vietām. Cilvēki
uztraucas par to, kas notiks pēc projekta beigām, jo viņi ir ļoti apmierināti ar
to, ka ir iespēja strādāt.
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¾
LM informē, ka ir nepieciešams, lai pēc subsidētās nodarbinātības darba
devējs būtu ieinteresēts turpināt nodarbināt šos cilvēkus.
¾
LPS atzīmē, ka vissvarīgākais sadarbībā starp pašvaldībām un NVA ir
tas, ka speciālisti strādā bez liekas birokrātijas, jo katrs jautājums nav
jāsaskaņo ar NVA vadību.
¾
LM piekrīt, ka sadarbība ir sekmīga un aicina pašvaldības sadarboties arī
turpmāk tādā pašā līmenī.
¾
LPS jautā, kā risināt jautājumu informācijas apmaiņā par personu datu
aizsardzību - par sarakstiem, kuros tiek iekļauti personu dati.
¾
NVA paskaidro, ka šo jautājumu vajadzētu atrunāt slēdzot sadarbības
līgumus.
Vienošanās:
¾ Turpināt sadarbību starp NVA un LPS.
7. Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Kopienas
iniciatīvas EQUAL ieviešanas progresu.
LM informē, ka pašreiz ESF 3.prioritātē „Cilvēkresursu attīstība un
nodarbinātības veicināšana” noslēgti līgumi 78% apmērā no piešķirtā
finansējuma, no kuriem apgūti ir 57% un apguves procesā – 43%.
Apstiprināšanas procesā atrodas 16% no piešķirtajiem līdzekļiem un turpmākai
līguma slēgšanai palikuši - 6%. Pasākuma „Nodarbinātības veicināšana”
kopumā izpilde ir sekmīga: noslēgti līgumi 84% apmērā no piešķirtā
finansējuma, t.sk. apgūti – 39%, apguves procesā – 61%, apstiprināšanas
procesā – 9% un turpmākai līgumu slēgšanai palikuši 7%. Pasākuma „Sociālās
atstumtības mazināšana” noslēgti līgumi 70% apmērā no piešķirtā finansējuma,
t.sk., apgūti – 58%, apguves procesā – 42%. Apstiprināšanas procesā atrodas
28% no piešķirtā finansējuma, turpmākai līguma slēgšanai palikuši – 2%.
Jāatzīmē, ka līgumi ir noslēgti veiksmīgi, problēmas varētu būt saistībā
ar cenu pieaugumu, jo tas ietekmēs kopējo līdzekļu finansējumu. 2007.gadā
pabeigs galvenos infrastruktūras projektus.
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmā 2004.- 2006.gadam ir
noteiktas šādas prioritātes:
1. Darba spēju veicināšana.
2. Vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem.
3. Atbalsts patvēruma meklētājiem.
I prioritātei paredzēti 3,9 milj.Ls (4 projekti), II prioritātei - 2,5 milj.Ls
(4 projekti), III prioritātei - 0,4 milj.Ls (1 projekts). Projektu realizācijā
piedalās 78 nacionālās organizācijas, t.sk., 12 pašvaldības. EQUAL projektu
mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki ar digitālās atstumtības
risku, ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, neārstējami
slimu bērnu ģimenes, darba devēji (darbam ar īpašajām grupām), sievietes
(cilvēku tirdzniecības upuri, maznodrošinātās, nedzirdīgas personas, profesiju
segregācijas novēršana) un patvēruma meklētāji. Projektu rezultātā notiek
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sabiedrības informēšana, ir sagatavoti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos
aktos, koncepcijās, rīcības plānos, utt., jaunu pakalpojumu sistēmu izveide,
mērķa grupas iesaiste pilotprojektos, pieredzes apmaiņa ES līmenī, apmācības,
pētījumi. Šajā programmā noslēgti līgumi 94% apmērā no piešķirtā
finansējuma, t.sk., faktiski apgūts – 33%, jāapgūst līdz 2008.gadam – 67%,
nesadalītais finansējums – 6%.
Jāatzīmē, ka ar iesaistītajām pašvaldībām ir ļoti laba sadarbība.
Plašāka informācija tika sniegta LM sagatavotajā prezentācijā (skat.
pielikumu).
¾
LPS atzīmē, ka pašvaldības šo finansējumu ir ļoti lietderīgi izmantojušas
tieši darbinieku apmācībām.
¾
LM piekrīt, ka svarīgi ir turpināt attīstīt darbinieku apmācību un cer, ka
arī turpmāk sadarbība ar pašvaldībām būs tādā pašā līmenī.
7. Informācija par struktūrfondu atbalsta plānošanu labklājības nozarē
2007. – 2013.gadam.
LM informē, ka Eiropas Savienības struktūrfondu (ERAF un ESF)
sadalījumā pa atbalsta jomām plānošanas periodam 2007. – 2013.gadam ir
paredzēti 6% nodarbinātības jomai, t.i., 167,1 milj. EUR. Tajā skaitā
nodarbinātībai – 58%, sociālai iekļaušanai – 12%, darba tirgus institūciju un
sociālo pakalpojumu infrastruktūrai – 10 %, atbalstam darba un ģimenes dzīves
saskaņošanai – 20%. LM bija novērtējusi 2007. – 2013.gadā nepieciešamos
struktūrfondu ieguldījumus labklājības nozarē 445,5 milj. EUR apmērā, tomēr
faktiskais piešķīrums ir tikai 167,1 milj. EUR.
Plašāka informācija tika sniegta LM sagatavotajā prezentācijā (skat.
pielikumu).
¾
LPS uzdod jautājumu, kāpēc pie pasākuma „Sociālā iekļaušana”
aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas
sistēmas pilnveidošana” nav iekļautas pašvaldības, bet nevalstiskās
organizācijas ir?
¾
LM skaidro, ka gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas projektu
īstenošanā iecerētas kā sadarbības partneri. Aktivitātes mērķa grupas ir
invaliditātes ekspertīzes institūcijas, sociālās un profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzēji, tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas
institūcijas un to klienti- personas ar funkcionāliem traucējumiem.
¾
LPS uzdod jautājumu, kāpēc pasākumos nav iekļauts jautājums par
sociālo darbinieku apmācībām.
¾
LM atbild, ka sociālo darbinieku apmācība ir risināma ar izglītības jomai
piešķirtā struktūrfondu finansējuma atbalstu, par ko LM ir panākusi
konceptuālu vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju.
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¾
LPS vēl veiksmi šīs naudas apgūšanā. Patreizējā pieredze liecina, ka
vairāk naudas tiek piešķirts attīstītākajiem reģioniem. Kā pamatmērķi
vajadzētu izvirzīt nabadzīgāko reģionu attīstīšanu, lai nauda nonāktu tur, kur
tā vairāk vajadzīga, lai izlīdzinātos attīstības līmeņi starp reģioniem.
Gribētos, lai cilvēkiem vairāk uzticētos šo projektu realizācijā.

Noslēgumā:
LM atzīmē, ka sarunās skartie jautājumi ir pastāvīgi darba kārtībā. Izsaka
pateicību par sniegtajiem priekšlikumiem, sadarbības novērtējumu. Pēc
sarunām ir skaidrs, kas ir izdevies, kas nav, ko vajadzētu turpmāk uzlabot.
LPS izsaka pateicību par sadarbību.

Labklājības ministrijas valsts sekretāra p.i.

I.Alliks

Latvijas Pašvaldību savienības
sarunu grupas vadītāja vietā

A.Lācarus
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