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kur nedzimtu kāda gaiša doma”
(J. Jaunsudrabiņš)

2008. gada 7. janvāris – 8. februāris

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienības dalībvalstu saimei kopš 2004. gada
Eiropas Sociālais fonds Latvijā sniedz Eiropas Savienības atbalstu
nodarbinātībā, izglītībā un sociālās atstumtības mazināšanā. Latvijā ar
Eiropas Sociālā fonda palīdzību tiek īstenoti ap 700 projektu. Minēšu tikai
dažus piemērus:
■ Preiļos vietējais uzņēmums nodrošinājis jaunas darba vietas 20 jau
ilgstošajiem bezdarbniekiem, invalīdiem un pirmspensijas vecuma
cilvēkiem.;
■ Aizkrauklē divas jaunietes – bezdarbnieces pēc prakses palikušas strādāt
bērnu namā;
■ Ilzenes pagastā Alūksnes rajonā vietējiem iedzīvotājiem – amatniekiem
dots stimuls pārdot pašu izgatavotos amatniecības izstrādājumus;
■ Stopiņu pagastā, Rīgas rajonā izdotas divas grāmatas – „Es ārpus mājas”
un „Mana nauda”, kas domātas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, viņu
vecākiem un pedagogiem;
■ Alūksnē noritējusi apmācību programma senioriem;
■ Rojā, Talsu rajonā aktīvi jauni cilvēki iemācījušies rakstīt projektus un
tagad palīdz projektus rakstīt citiem!
Eiropas Sociālā fonda piešķirto ﬁnansējumu Latvijai varam raksturot kā
līgumu starp mūsu valsti un Eiropas Savienību. Pretim saņemtajam
apjomīgajam ﬁnansējumam Latvijai jāapņemas mazināt bezdarba un sociālās
atstumtības līmeni, celt iedzīvotāju izglītību, prasmes un darba spējas. Taču,
lai šādu līgumu izpildītu, nepietiek vien ar valdības un ierēdņu gribu,
nepieciešami arī individuāli cilvēki, kuriem ir vērtīgas idejas un vēlme tās
realizēt!

Izstādē „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde” atspoguļojam virkni
veiksmīgi īstenotus Eiropas Sociālā fonda projektus Latvijā. Gan intervijās,
gan fotogrāﬁjās cilvēki dalās ieguvumos un pieredzē, kas gūta, pateicoties
realizētam Sociālā fonda projektam. Pavisam „vecajā” periodā tiek īstenoti
ap 700 Eiropas Sociālā fonda projekti 100 miljonu latu apmērā. Ar daļu no
tiem var iepazīties šajā izstādē. Katrā reģionā atlasīti konkrētā reģiona
projektu piemēri, tādejādi vidzemnieki var iepazīties ar Vidzemes aktīvāko
iedzīvotāju gūto pieredzi Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā un
tamlīdzīgi.
Ar šo izstādi vēlamies raisīt Latvijas iedzīvotāju interesi un īpaši uzrunāt
potenciālos projektu pieteicējus - visus, kam padomā ir realizējama ideja,
bet tās īstenošanai nepieciešams ﬁnansiāls atbalsts. Ceram, ka ar šiem
iedvesmojošajiem piemēriem veicināsim iedzīvotāju vēlmi īstenot savu
ideju – ja ne tūlīt, tad tuvākajos gados. Eiropas Savienības fondu apjomīgo
ieguldījumu mērķis taču ir Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana,
kam pienesumu var dot ikviena ideja, kas īstenojusies veiksmīgā Eiropas
fondu projektā!

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās.

Kopumā 2007. - 2013. gada Eiropas Sociālā fonda ieguldījums būs 380
miljoni latu jeb aptuveni 165 lati uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Tas ir vērā
ņemams pieaugums, ja salīdzinām ar „veco” periodu, kurā no Eiropas Sociālā
fonda saņēmām 90 miljonus latu. Turklāt „vecā” perioda Eiropas Sociālā
fonda atbalstāmajām nozarēm - nodarbinātībai, izglītībai, sociālajai
iekļaušanai - klāt nākusi arī veselības nozare un administratīvo spēju
stiprināšana, kuras ietvaros tiks veicināta sociālo partneru līdzdalība valstij
svarīgu plānošanas procesu izstrādē.
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Normunds Broks
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Eiropas Sociālā fonda būtība
Eiropas Sociālais fonds tika ietverts jau sākotnējā 1957. gada Eiropas
Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumā. Tā mērķis bija veicināt
nodarbinātību un radīt jaunas iespējas darba ņēmējiem. Piecdesmit gadus
vēlāk nodarbinātība vēl aizvien ir galvenā fonda prioritāte. Eiropas centienos
ietilpst pārvarēt jaunus izaicinājumus un piedāvāt visiem tās iedzīvotājiem
labākas iespējas.

Eiropas Sociālais fonds ir galvenais Eiropas Savienības ﬁnanšu instruments attiecībā uz ieguldījumiem cilvēku resursos. Tas atbalsta
nodarbinātību un palīdz cilvēkiem celt izglītības līmeni un apgūt jaunas
prasmes, tādejādi uzlabojot viņu iespējas atrast darbu.

Fonds ir izveidots, lai novērstu visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību
darba tirgū, kā arī attīstītu cilvēkresursus un veicinātu informācijas
sabiedrības izveidi. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek veikta Eiropas
Nodarbinātības stratēģijas ieviešana, ikgadējo nodarbinātības vadlīniju un
nacionālo rīcības plānu izstrāde, kā arī tiek veicināta Lisabonas stratēģijas
mērķu sasniegšana
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Eiropas Sociālais fonds veicina un sniedz atbalstu dalībvalstu pasākumiem
darba tirgus un cilvēkresursu attīstības jomā, jo īpaši, ja šie pasākumi ir
ietverti dalībvalstu daudzgadu cilvēkresursu attīstības plānos.

Eiropas Sociālā fonda ﬁnansējums var atbalstīt šādus pasākumus:
■ aktīvas darba tirgus politikas izstrāde un veicināšana, lai celtu
nodarbinātību, novērstu vīriešu un sieviešu ilgtermiņa bezdarbu,
veicinātu ilgtspējīgu bezdarbnieku integrāciju darba tirgū un atbalstītu
jaunatnes profesionālo integrāciju;
■ vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšana visiem, īpaši
pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
■ apmācības, izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošana, lai veicinātu
mūžizglītību, ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga
darbaspēka izveidošanās, inovācijas un spēju pielāgoties darba
organizācijai veicināšana, jaunas darba vietas radošu uzņēmējdarbību un
apstākļu veicināšana un prasmju nostiprināšana un cilvēku potenciāla
celšana pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās.

Atzīmējot Eiropas Sociālā fonda 50. gadadienu, Eiropas Savienības
dalībvalstīs 2007. gadā tiek organizētas dažāda mēroga konferences,
izstādes, festivāli un kultūras pasākumi, kuru mērķis ir popularizēt Eiropas
Sociālā fonda sniegtās iespējas un radīt izpratni par tā ieguldījumu sociālās
nevienlīdzības mazināšanā un cilvēkresursu attīstībā.

5

Projektu finansējums

Kā var saņemt finansējumu

Latvijas iedzīvotājiem ir labas projektu idejas un spēja projektus īstenot, ko
apliecina gan apstiprināto, uzsākto un īstenot pabeigto projektu skaits, gan
apjomīgais projektiem piesaistītais ﬁnansējums.
Līdz 2007. gada 30. novembrim apstiprināti Eiropas Sociālā fonda projekti
par 90 miljoniem latu par visu Latvijai pieejamo Eiropas Sociālā fonda
ﬁnansējumu 2004. - 2006. gadu periodam. Savukārt projektu īstenotājiem
atmaksāti 58 miljoni latu jeb 2/3 no kopējā Latvijai pieejamā ESF
ﬁnansējuma, kas nonācis valsts sociālās situācijas un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanā. Piemēram, cilvēkresursu attīstības jomā līdz 2007.
gadam:
■ atbalsts sniegts aptuveni 39 tūkstošiem bezdarbnieku un darba
meklētāju, turklāt darba tirgū no tiem iekļāvušies apmēram 22 tūkstoši;
■ nodrošinātas 4470 studentu mācības jaunās vai uzlabotās izglītības
programmās;
■ gandrīz 27,5 tūkstoši skolēnu un studentu piedalījušies karjeras
izglītības/konsultāciju pasākumos;
■ 120 cilvēki pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas;
■ apmācīti vairāk nekā 3600 pedagogi un 150 valsts iestāžu darbinieki un
mūžizglītības koordinatori reģionos;
■ ar nolūku mazināt sociālo atstumtību atbalsts sniegts aptuveni 12,9
tūkstošiem bezdarbnieku, darba meklētāju un darbinieku, no kuriem
darba tirgū pēc apmācības vai pārkvaliﬁkācijas saņemšanas iesaistījušies
apmēram 3600 personas;
■ pedagoģiskās korekcijas pasākumos iesaistīti 487 skolēni;
■ atbalstu kapacitātes stiprināšanai sociālo atbalsta pasākumu ieviešanai
saņēmušas 282 institūcijas un visas 556 Latvijas pašvaldības.

Eiropas Sociālā fonda ﬁnansējumu var saņemt darbības programmā
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” norādītie attiecīgās aktivitātes/apakšaktivitātes ﬁnansējuma saņēmēji.
2007.-2013.gada plānošanas periodā paredzēti divi Eiropas Savienības
fondu projektu atlases veidi: ierobežota un atklāta projektu atlase.
Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir nozares ministrijas izstrādāta
projektu iesniegumu atlases kārtība politikas īstenošanai noteiktā investīciju jomā ierobežotam ﬁnansējuma saņēmēju lokam. Starpniekinstitūcija
nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam pretendentu lokam.
Atklāta projektu iesniegumu atlase paredz sacensību starp projektiem,
kā rezultātā tiek atlasīti projekti, kuri saņems struktūrfondu ﬁnansējumu.
Starpniekinstitūcija izsludina atklātu projektu atlasi, veido atklātas
projektu atlases vērtēšanas komisiju, kura izvērtē projektus. Pēc tam tiek
pieņemts lēmums par projekta ﬁnansēšanu un tiek slēgts līgums ar
ﬁnansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas un to papildinājumi
pieejami Eiropas Savienības fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā
2007.-2013.gads.

Jaunajā plānošanas periodā no 2007. gada līdz 2013. gadam Eiropas
Sociālā fonda ieguldījums cilvēkresursos ir 380 miljoni latu.
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9 soļi līdz projektam

IEGAUMĒ LABI!
Veiksmīga projekta sākums ir laba projekta ideja!

Ideja

Piemeklē atbilstošo
ES fondu
aktivitāti

Konsultējies ar
atbildīgo iestādi

Iepazīšanās ar Eiropas Savienības fondu aktivitāšu/apakšaktivitāšu aprakstu
darbības programmas papildinājumā www.esfondi.lv > 2007. - 2013. gads >
darbības programmu papildinājumi). Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai
„Finansējuma saņēmēji” aktivitātes/apakšaktivitātes aprakstā. Lai varētu
pretendēt uz ES fondu ﬁnansējumu, interesentam ir jāatbilst kādam no
aktivitātes/apakšaktivitātes aprakstā nosauktajiem ﬁnansējuma saņēmējiem.
Papildu informāciju par projekta idejai izraudzīto atbilstošo Eiropas
Savienības fonda aktivitāti/apakšaktivitāti un konsultāciju par to, vai
projekta ideja ir atbilstoša izraudzītajai ES fonda aktivitātei/apakšaktivitātei,
iespējams saņemt darbības programmas papildinājuma sadaļā „ieviešana”
norādītajā atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē.

Seko līdzi Ministru
kabineta noteikumu
izstrādes gaitai

Projekts tiek vērtēts

Iepazīsties ar
noteikumiem, uzdod
neskaidros
jautājumus

Gatavo projektu un
iesniedz sadarbības
iestādē

Slēdz līgumu par
projekta īstenošanu

Projekts tiek īstenots

Jāseko līdzi informācijai attiecīgās atbildīgās iestādes mājas lapā par
projekta idejai izraudzītās atbilstošās Eiropas Savienības fonda aktivitātes
īstenošanas Ministru kabineta noteikumu izstrādes gaitu.
Pēc 4. solī minēto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas noteikumi
tiek publicēti atbildīgās un sadarbības iestādes mājas lapā. Visiem interesentiem ir viens mēnesis laika, lai rūpīgi iepazītos ar noteikumiem, kuros ietverti
gan projektu atlases kritēriji, gan projektā atbalstāmās darbības, gan
projektu īstenošanas laiks un cita projekta iesniedzējam būtiska informācija.
Šis ir laiks, kurā interesents var uzdot neskaidros jautājumus sadarbības
un/vai atbildīgajā iestādē. Tikai pēc viena mēneša sadarbības iestāde uzsāk
projektu pieņemšanu līdz noteiktam datumam.
Noteiktajā laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par attiecīgās ES fonda
aktivitātes īstenošanu pievienotajam pielikumam – projekta iesnieguma
veidlapai – sagatavotais projekts jāiesniedz sadarbības iestādē.
Vērtēšanas komisija izvērtē saņemtos projektus, tiek pieņemts lēmums par
apstiprināmajiem un noraidāmajiem projektiem, par lēmumu tiek informēti visi
projektu iesniedzēji.
Sadarbības iestāde slēdz līgumu ar apstiprinātā projekta iesniedzēju par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.
Projekta īstenošana saskaņā ar līguma nosacījumiem.
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Veselība darbā

Nodarbinātība

Nodarbinātība

Pasākums

Mērķa grupas/labuma guvēji

Finansējuma saņēmēji

Bezdarbnieki un darba meklētāji

Darba tirgus institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba
samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un
bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

Ieguldījumu fonds

Darba tirgus institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba
samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un
bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

Darba tirgus institūcijas, to darbinieki un klienti

Latvijas iedzīvotāji (īpaši reproduktīvajā vecumā), darba devēji Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta dzimumu
un profesionālās organizācijas, sociālie partneri, sabiedriskās līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas koordinēšana
organizācijas, masu mediji, valsts pārvaldes iestādes,
pašvaldības

Pašvaldības sadarbībā ar izglītības iestādēm, darba devējiem,
sociālajiem partneriem, sabiedriskajām organizācijām,
komercsabiedrībām

Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku šādās jomās:
bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un
bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, karjeras
attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras
konsultāciju pakalpojumus darbspējas vecuma iedzīvotājiem,
uzturot un attīstot karjeras konsultāciju metodisko bāzi

Veselības ministrijas padotības iestāde, kas apzina, izvērtē un
analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas un citu slimību
izplatību, iedzīvotāju veselības riska faktorus, apzina sabiedrības
veselības problēmas, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības
partnerus (NVO, (tai skaitā dažādus darba devēju asociācijas un
profesionālās organizācijas), veselības aprūpes un veselības
veicināšanas institūcijas, izglītības iestādes utt.)

Darba devēji, darba ņēmēji, sociālās atstumtības riskam
pakļautās sociālās grupas, tai skaitā alkohola un narkotiku
lietotāji, no azartspēlēm un datorspēlēm atkarīgie, ar
HIV,AIDS, tuberkulozi, C hepatītu inﬁcētās personas, viņu
radinieki un darba kolēģi

Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīga par to
ārstniecības personu tālākizglītību (specializāciju un profesionālās
institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa iesaistīto institūciju personāls
kvaliﬁkācijas pilnveidošanu), kuras ieguvušas augstāko vai vidējo
paaugstināšana
profesionālo medicīnisko izglītību, piesaistot pasākuma ieviešanai
sadarbības partnerus (NVO, veselības aprūpes un veselības
veicināšanas institūcijas, izglītības iestādes utt.)

Pētījumi un aptaujas par veselību darbā

Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīga par
veselības veicināšanu, piesaistot pasākuma ieviešanai
sadarbības partnerus (pašvaldības, NVO (tai skaitā dažādas
darba devēju organizācijas un profesionālās asociācijas:
Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību u.c.), veselības aprūpes un veselības
veicināšanas institūcijas utt.)

Komersanti, ﬁziskas personas – doktorantūras studenti, Komersanti
akadēmisko iestāžu un institūtu pētniecības darbinieki un
augsti kvaliﬁcēti speciālisti

Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un
īstenotāji sadarbībā ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem,
sabiedriskām organizācijām

Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgo Darba devēji, darba ņēmēji, sociālie partneri, sociālās
atstumtības riskam pakļautās sociālās grupas, no alkohola un
nodarbinātību
narkotisko vielu lietošanas atkarīgās personas, ar HIV/AIDS,
tuberkulozi, C hepatītu inﬁcētās personas u.c.

Augstas kvaliﬁkācijas darbinieku piesaiste

Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas Darba tirgus pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji
prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un
ieviešanas instrumentārijos

Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa Izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas Institūcijas, kurām normatīvajos aktos deleģēta nodarbinātības
veidotāji un īstenotāji, sociālie partneri, esošie un potenciālie politikas izstrāde un īstenošana vai atbildība par darba tirgus
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība
darba ņēmēji
vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi un
uzturēšanu, darba tirgus konjunktūras analīzi un prognozēšanu

Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu Pašvaldības ar augstu bezdarba līmeni
ieviešanas atbalsts

Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska Darba devēji, darbinieki, komercdarbības uzsācēji, darba Nacionālā līmeņa darba devēju un arodbiedrību organizācijas
devēji, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada
piemērošana nozarēs un uzņēmumos
8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības
veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”
prasības

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības Darba tirgus institūciju, kas veido un īsteno valsts politiku Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģētas funkcijas
pilnveidošana
darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieki uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba
un klienti, īpaši darba devēji un darbinieki, darba aizsardzības aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu valstī
speciālisti

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

Mikro-aizdevumi uzņēmējdarbības uzsācējiem ieguldījuma Jaundibināti komersanti
fonda ietvaros

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai
Atbalsts apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un Iedzīvotāji darbspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri
uzņēmējdarbības uzsākšanai
ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību,
jaundibināti komersanti

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas Komersantos nodarbinātās personas, darba devēji – Komersanti
veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām komersanti
apmācībām

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu Komersantos nodarbinātās personas un pašnodarbinātas Komersanti, pašnodarbinātas personas
personas, kurām ir darba tirgus prasībām nepietiekošs iegūtās
konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai
izglītības vai profesionālo prasmju līmenis, t.i. iegūta vai
nepabeigta vispārējā izglītība vai profesionālā izglītība, un
profesionālo prasmju līmenis nav atbilstošs darba vietas
prasībām

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvaliﬁkācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi
Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas Komersantos nodarbinātās personas, darba devēji – Nozaru, apakšnozaru asociācijas un darba devēju apvienības
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām komersanti

Aktivitāte/Apakšaktivitāte

Prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”

Fonda finansējums 2007. – 2013. gada plānošanas periodā darbības programmā
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
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Profesionālās
izglītības un
vispārējo prasmju
attīstība

Pasākums

Augstākās
izglītības attīstība

Zinātnes un
pētniecības
potenciāla attīstība

Pasākums

Finansējuma saņēmēji

Izglītojamie un studenti, komercsabiedrības un uzņēmēji, Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas
darba devēji un profesionālas organizācijas, pašvaldības un
valsts institūcijas
Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, Augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno doktora studiju
doktoranti, maģistranti
programmas, kā arī augstākās izglītības institūcijas, kas
īsteno maģistra studiju programmas šādās izglītības
tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un programmu
grupās: dabaszinātnes, matemātika un informācijas
tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība;
lauksaimniecība; veselības aprūpe; vides aizsardzība;
transporta pakalpojumi; māksla

Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai

Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai

Mērķa grupas/labuma guvēji

Finansējuma saņēmēji

Profesionālās izglītības administrācija; augstākās izglītības
institūcijas, kas īsteno profesionālās izglītības pedagogu
izglītošanas programmas, sociālo partneru organziācijas, kam
deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī

Sākotnējās profesionālās izglītības programmās studējošie

Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas
funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu
vērtēšanas sistēmas izstrādē nacionālā līmenī; valsts
pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas
funkcijas vispārējās izglītības kvalitātes un tās vērtēšanas
nodrošināšanā nacionālā līmenī; valsts pārvaldes iestāde, kas
nodrošina valsts valodas apguves sistēmu; augstākās
izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas
studiju programmas

Izglītības un zinātnes ministrija

Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana Vispārējās izglītības pedagogi un akadēmiskais personāls, kas Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas
iesaistīts pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un izglītības funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu
un prasmju atjaunošana
vadības zinātnēs
vērtēšanas sistēmas izstrādē nacionālā līmenī; valsts
pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves
sistēmu; valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos
noteiktas funkcijas vispārējās izglītības kvalitātes un tās
vērtēšanas nodrošināšanā nacionālā līmenī; augstākās
izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas
studiju programmas

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai Pedagogi, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību Valsts pārvaldes institūcija, kas īsteno vienotu studentu
prioritārajos mācību priekšmetos: dabaszinātnēs (ﬁzika, priekšmetu skolotāji
kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju un studējošo
ķīmija un bioloģija), matemātikā, informācijas tehnoloģijās,
kreditēšanas sistēmas darbību un attīstību
svešvalodās

Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana
Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību Izglītojamie vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā
priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas izglītībā, pedagogi vidējās izglītības pakāpē un akadēmiskais
personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā un
sistēmas uzlabošana
pedagoģijas un izglītības vadības zinātnēs

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu Sākotnējās profesionālās izglītības programmās studējošie, Profesionālās izglītības iestādes un koledžas, darba devēju
organizācijas vai profesionālās organizācijas
profesionālās izglītības pedagogi
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences Profesionālajā sākotnējā izglītībā un profesionālajā
tālākizglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki,
paaugstināšana
kas iesaistīti profesionālājā (amatniecības) izglītībā,
akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu
sagatavošanā, studenti, kas iegūst profesionālās izglītības
pedagoga kvaliﬁkāciju

Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana
Nacionālās kvaliﬁkāciju sistēmas pilnveide, profesionālās Darba devēji, profesionālās izglītības un nodarbinātības Profesionālās izglītības administrācija; sociālo partneru
izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības institūcijas, profesionālajā izglītībā iesaistītās organizācijas, kam deleģētas tiesības darboties nacionālā
valsts pārvaldes, profesionālās izglītības vai profesionālās līmenī
sadarbības uzlabošana
izglītības atbalsta iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības,
kam normatīvajos aktos ir deleģētas valsts pārvaldes
funkcijas, profesionālās izglītības pedagogi un augstākās
izglītības institūciju akadēmiskais personāls

Aktivitāte/Apakšaktivitāte

Prioritāte „Izglītība un prasmes”

Boloņas procesa (Eiropas augstākās izglītības telpas Augstākās izglītības institūcijas, par augstāko izglītību Augstākās izglītības institūcijas
veidošana, lai veicinātu pilsoņu nodarbinātību un mobilitāti, kā atbildīgās valsts institūcijas un akadēmiskais personāls
arī palielinātu Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju
pasaulē) principu ieviešana augstākajā izglītībā

Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai
Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, Augstākās izglītības institūcijas
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana
augstākās izglītības programmu studenti, darba devēji un
profesionālās organizācijas

Valsts zinātniskās institūcijas, zinātnieki, jaunie zinātnieki, Valsts zinātniskās institūcijas: valsts zinātniskie institūti,
valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti
doktoranti un maģistri

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvaliﬁkācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi
Valsts pārvaldes iestāde
Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās Valsts pārvaldes institūcijas, zinātniskās institūcijas
kapacitātes stiprināšana

Mērķa grupas/labuma guvēji

Prioritāte „Augstākā izglītība un zinātne”
Aktivitāte/Apakšaktivitāte
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Sociālā iekļaušana

Pasākums

Mūžizglītības
attīstība un
izglītībā un
mūžizglītībā
iesaistīto
institūciju
rīcībspējas un
sadarbības
uzlabošana

Mūžizglītības attīstība
Pieaugušie iedzīvotāji, kuriem ir mazāk iespējamas
tālākizglītības iespējas, lai veicinātu viņu profesionālo
izaugsmi, sektorālo un profesionālo mobilitāti un ilgāku
atrašanos darba tirgū
Izglītības un zinātnes ministrija; valsts pārvaldes iestāde, kurai
normatīvajos aktos noteiktas funkcijas kultūrizglītības
politikas īstenošanā, valsts pārvaldes iestādes - plānošanas
reģioni; republikas pilsētas pašvaldība, kuras teritorijā
iedzīvotāju skaits ir vairāk kā 700 000

Valsts pārvaldes iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības,
kas veic valsts pārvaldes funkcijas, pašvaldības, izglītības
iestādes, citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas
personas

Bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, t.sk.
bērni, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērni un
jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, ar speciālām vajadzībām
vai funkcionāliem traucējumiem

Mērķa grupas/labuma guvēji

pasākumi

Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana
Invalīdi un personas ar draudošu invaliditāti, invaliditātes Invaliditātes ekspertīzes institūcijas
ekspertīzes institūcijas un to darbinieki

mērķgrupu Mērķgrupu bezdarbnieki: jaunieši- bezdarbnieki vecuma Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba
grupā 15 - 24 gadi; personas, kurām līdz valsts vecuma samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta
pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai jomā
atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; personas pēc soda izciešanas
brīvības atņemšanas iestādēs; ilgstošie bezdarbnieki (bez
darba ilgāk kā gadu); invalīdi; citu mērķgrupu bezdarbnieki
atbilstoši nacionālajiem nodarbinātības veicināšanas un
sociālās iekļaušanas politikas plānošanas dokumentiem

Darba tirgus institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba
samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta
jomā, sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem,
pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un to
apvienībām

Finansējuma saņēmēji

Izglītības iestādes, pašvaldības, citas Latvijas Republikā
reģistrētas juridiskas personas

Sabiedriskas organizācijas, pašvaldības un pašvaldību
institūcijas, valsts institūcijas, kuru darbības veids ir sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, izglītības iestādes un
citas izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas
iestādes

Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga Plānošanas reģioni
rakstura traucējumiem, personas ar ﬁziska rakstura
traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām) un
viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās
atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga
rakstura traucējumiem, personas ar ﬁziska rakstura
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos
traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām) un
viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās
atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas

Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar Personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes Sabiedriskās organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir
traucējumiem
redzes un dzirdes traucējumiem
pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem, valsts pārvaldes iestāde, kura saskaņā
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu
koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu

Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

Atbalstītās
nodarbinātības
bezdarbniekiem

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana
Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji un bezdarbnieki, īpaši
personas no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam, kas
tirgū
sastopas ar grūtībām iekļauties darba tirgū; invalīdi; personas
ar garīga rakstura traucējumiem; personas sešu mēnešu laikā
pēc bērna kopšanas perioda beigām; personas, kurām līdz
valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma
sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; ilgstošie
bezdarbnieki; personas pēc soda izciešanas brīvības
atņemšanas iestādēs; ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji un
bezdarbnieki ar atkarību problēmām; ekonomiski neaktīvo
iedzīvotāju un bezdarbnieku ar atkarību problēmām ģimenes
locekļi; bezdarbnieki – personas, kas, atgriežoties Latvijā pēc
uzturēšanās ārzemēs, saskaras ar grūtībām iekļauties darba
tirgū

Aktivitāte/Apakšaktivitāte

Prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai sabiedrībā

Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība
Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto Valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, izglītības
Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas
jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla
atbalsta iestādes, pašvaldības, pedagogi un atbalsta
funkcijas speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības
sagatavošana, nodrošināšana un kompetences
personāls, izglītojamie
koordinēšanā nacionālā līmenī; izglītības iestādes, kuras
paaugstināšana
nodrošina iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
nepieciešamā personāla sagatavošanu

Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju Izglītības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītās institūcijas, Valsts Izglītības attīstības aģentūra
rīcībspējas un sadarbības stiprināšanu
t.sk. valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un sociālie
partneri, izglītības sistēmā strādājošie, t.sk. izglītības iestāžu
vadītāji

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības Izglītojamie, pedagogi, darba devēji
palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības
attīstība

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība
Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība Izglītojamie, pedagogi
Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas
izglītības sistēmā
funkcijas karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanas
koordinēšanā nacionālā līmenī; valsts pārvaldes iestāde, kurai
normatīvajos aktos noteiktas funkcijas interešu izglītības un
audzināšanas darba sistēmas attīstībā nacionālā līmenī

Kvaliﬁkācijas paaugstināšana un eksaminācijas centru Nozaru darba devēju organizācijas un darba devēji, nozarēs Darba devēji
attīstība
strādājošie, profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā iesaistītās
personas

Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai

Prioritāte „Izglītība un prasmes”
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Atbalsts darbības
programmas
„Cilvēkresursi un
nodarbinātība”
vadībai

Pasākums

Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību
administratīvās un
attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšana

Cilvēkresursu
kapacitātes
stiprināšana

Labāka regulējuma
politika

Pasākums

Mērķa grupas/labuma guvēji

un

Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam
deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni
un novadu pašvaldības un to iestādes
un novadu pašvaldības un to iestādes

NVO

NVO

LBAS, LDDK, darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas LBAS, LDDK

Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

Aktivitāte/Apakšaktivitāte

Finansējuma saņēmēji
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde,
vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē Valsts kase kā maksājumu iestāde un sertiﬁkācijas iestāde,
iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas
atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm,
plānošanas reģionu reģionālie informācijas centri un
Iepirkumu uzraudzības birojs

Mērķa grupas/labuma guvēji

Prioritāte „Tehniskā palīdzība”

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības,
RAPLM, nevalstiskās organizācijas
pašvaldības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu
pašvaldības
pašvaldības
novadiem

Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES NVO, plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu NVO, plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu
pašvaldības
pašvaldības
struktūrfondu ﬁnansēto pasākumu ieviešanā

NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību LBAS, LDDK, nevalstiskās organizācijas, plānošanas reģioni,
novadu un republikas pilsētu pašvaldības
kapacitātes stiprināšana

Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības Valsts pārvaldes iestādes un no valsts budžeta ﬁnansētās Valsts kanceleja
iestādes
sistēmas attīstība

Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam
deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni
reģionālā un vietējā līmenī
un novadu pašvaldības un to iestādes
un novadu pašvaldības un to iestādes

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

Finansējuma saņēmēji

Nozaru ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti,
Valsts kanceleja, plānošanas reģioni

publisko Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti Valsts kanceleja
atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu
pašvaldības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji
(iedzīvotāji, NVO, interešu grupas, uzņēmēji)

Valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības

Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam
deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni
efektivitātes paaugstināšana
un novadu pašvaldības un to iestādes

Administratīvo šķēršļu samazināšana
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Politikas pētījumu veikšana

Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un Valsts kanceleja
novadu pašvaldības, sociālie partneri, NVO, augstākās un
pilnveidošana
tālākizglītības iestādes

Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un
novadu pašvaldības, sociālie partneri, NVO, augstākās un
tālākizglītības iestādes

Aktivitāte/Apakšaktivitāte

Prioritāte „Administratīvā kapacitāte”

Eiropas Kopienas iniciatīva
EQUAL
Līdz 2010. gadam Eiropas Savienības ekonomikai jākļūst par dinamiskāko un
konkurētspējīgāko pasaulē – šāds ambiciozs mērķis izvirzīts pirms septiņiem
gadiem pieņemtajā Lisabonas stratēģijā. EQUAL programma ir viens no
instrumentiem, kas palīdz šos plānus īstenot.
Latvija 2004. gada maijā pievienojās EQUAL programmas otrajai kārtai, un
trīs gadu laikā ir īstenoti deviņi projekti ar vienotu mērķi – izskaust
nevienlīdzīgu attieksmi darba tirgū. Šajos projektos kā partneri iesaistījās
vairāk nekā 80 Latvijas organizācijas - gan nevalstiskais sektors, gan valsts
iestādes, gan pašvaldības un uzņēmumi. EQUAL projektu īstenotāji Latvijā
meklē jaunas nodarbinātības iespējas vairākām sabiedrības grupām, kurām
nepieciešama palīdzība, lai varētu iekļauties tirgū. Ne mazāk svarīgs ir darbs
ar sabiedrību, lai kliedētu aizspriedumus pret cilvēkiem ar invaliditāti,
patvēruma meklētājiem, cilvēku tirdzniecības upuriem un citām projektu
mērķa grupām.
Darba spēju veicināšana, vienādas iespējas abiem dzimumiem un atbalsts
patvēruma meklētājiem – šīs ir EQUAL prioritātes, kurās savu artavu
ieguldījuši arī Latvijas projekti.

EQUAL skaitļi un fakti:

■ darbības joma: sociālās inovācijas
■ darbības laiks: 2004. – 2008. gads
■ ﬁnansējums: 7,3 miljoni latu
■ ﬁnansējuma avots: 75 % - Eiropas Sociālais fonds, 25 % - Latvijas
valsts budžets
■ izveidotas 9 nacionālās partnerības
■ iesaistītas 84 organizācijas Latvijā
■ 13 starptautiskās sadarbības līgumi
■ 19 ES valstīs Latvijas projektu sadarbības partneri
■ iesaistīti ~ 18 000 cilvēki
■ atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija
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EQUAL programmas projekti Latvijā
EQUAL prioritāte „Darba spēju veicināšana”
Valsts probācijas dienesta īstenotais projekts
„Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai”
Ar projekta atbalstu profesionālo izglītību dažādās specialitātēs ieguvuši 328
klienti. 80 procenti no Brasas vīriešu cietumā apmācīto šuvēju izgatavotās
produkcijas (motobraucēju speciālie tērpi) tiek eksportēts uz Itāliju. 53
procenti sociālās rehabilitācijas centru klientu ir atraduši oﬁciālu darbu.
Projekta gaitā izveidoti:
■ sociālās rehabilitācijas centri
■ jauna sociālās rehabilitācijas programma ieslodzītajiem un bijušajiem
ieslodzītajiem „Dzīves skola 2”
■ profesionālās apmācības kursi bruģa izgatavotāja, bruģētāja, metinātāja,
pavāra palīga, šuvēja un citās darba tirgū pieprasītās profesijās
■ tālākizglītības programma
■ ieslodzīto un no ieslodzījuma atbrīvoto riska un vajadzību novērtēšanas metodika
■ modelis darba prakšu centralizētai attīstībai ieslodzījuma vietās
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra īstenotais projekts
„Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām
integrācija darba tirgū”
Projekta ietvaros tika izvērtētas pacientu darba prasmes un to reālās
pielietošanas iespējas. Kopumā visā Latvijā pastāvīgi projekta ietvaros
strādāja 243 pacienti. Viņi strādāja trīs stundas dienā, saņemot par to
atalgojumu. Tie bija dažādi palīgdarbi: teritorijas uzkopšana, darbs šūšanas,
piegriešanas un kartonāžas darbnīcās, dārzniecībā, lauksaimniecībā un
virtuvē. Pacienti veica arī remontatslēdznieka un garderobista darbus, izdeva
pacientu avīzi un strādāja pašvaldību objektos.
Projekta ietvaros īstenotie pasākumi ir ļāvuši sākt ceļu pretī nopietnām
pārmaiņām psihiatrijas vidē un likumdošanā. Projekta autori ir sagatavojuši
virkni priekšlikumu, kā būtu nepieciešams mainīt Latvijas likumdošanu, lai
cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem palīdzētu veiksmīgāk iekļauties
darba tirgū un tajā noturēties.
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Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
īstenotais projekts „Apmācība datoru un interneta lietošanā
Latvijas bezdarbniekiem”
Projekta laikā ir sagatavota īpaša apmācību programma „Datoru lietošanas
pamati”, kas bezdarbniekiem un darba meklētājiem ļauj ātri un vienkārši
apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru. Programmai ir vairākas priekšrocības
un neparasti risinājumi:
■ dalījums deviņos moduļos jeb tēmās. Pēc pirmā pamatprasmju moduļa
pabeigšanas audzēknis var izvēlēties kādu no citām tēmām, kurā padziļināt
savas zināšanas
■ mācības, kas noder reālajā dzīvē – kā apmaksāt rēķinu, kā noskaidrot
autobusu kustības sarakstu
■ pirmās apgūtās praktiskās iemaņas motivē un ieinteresē turpināt mācības
un izmantot zināšanas ikdienā
■ mācības tuvu dzīvesvietai
Sociālās integrācijas centra īstenotais projekts „Invalīdu
nodarbinātības veicināšana”
Projekta ietvaros īstenoto pasākumu kopums nozīmē ne tikai manāmas
pārmaiņas jau tagad, bet arī atšķirīgu pieeju invalīdu rehabilitācijai nākotnē.
Invalīdi, kas pēc rehabilitācijas sāk strādāt, ir pasargāti no sociālās izolācijas
un var sevi materiāli nodrošināt. Lai paplašinātu invalidu iespējas un panāktu
projekta ideju īstenošanu ilgtermiņa, ir apkopoti priekšlikumi Invaliditātes
likuma projektam, grozījumiem Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos. Projekta ietvaros ir izstrādāta latviešu valodas runas sintēzes datorprogramma, kas domāta cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tā pārveido
tekstu skaņas formātā un ļauj arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem
strādāt ar datoru.
Projektā piedāvātas vairākas jaunas un Latvijā līdz šim neizmantotas
iespējas:
■ sistēma, kā laikus diagnosticēt iespējamu invaliditāti
■ profesionālās piemērotības noteikšana un iespēja izmēģināt darbu
■ pieejami sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi arī reģionos
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EQUAL prioritāte „Vienādas iespējas sievietēm un
vīriešiem”
Latvijas Nedzirdīgo savienības īstenotais projekts „Klusās rokas”
Projekta ietvaros tika īstenoti četri pilotprojekti, kuros akcentēti vairāki aspekti:
■ sociālie pakalpojumi un jaunas atbalsta formas nedzirdīgajām ģimenēm
■ informāciju tehnoloģiju iespēju izmantošana depresīvajos reģionos
■ (re)integrācija darba tirgū – sociālās atstumtības risku mazināšana
■ specializētā atbalsta nozīme un funkcijas dzirdes invalīdu nodarbinātībā
Projekta gaitā tika veikti pētījumi un rīkotas praktiskas nodarbības motivācijas un
prasmju veicināšanai vairāk nekā 1000 sievietēm ar dzirdes problēmām. Projekts
akcentē līdz šim maz izmantotu pieeju – pašpalīdzības un pašiniciatīvas
attīstīšanu, lai nedzirdīgie paši varētu risināt savas sociālekonomiskās problēmas.
Sabiedrības integrācijas fonda īstenotais projekts „Profesiju
segregācijas cēloņu mazināšana”
Projekta gaitā īstenoto pasākumu rezultātā projekta komanda potenciāli
ieinteresētajām institūcijām un organizācijām sagatavoja vairākus
rekomendāciju dokumentus par pašvaldību attīstības plānošanu no dzimuma
līdztiesības viedokļa, izglītības veicināšanu un karjeras izvēles sistēmas
uzlabošanu, korporatīvās kultūras uzlabošanu tehniskajos uzņēmumos un
sieviešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanu.
12 sievietēm projekts ļāvis nodibināt tehniska proﬁla uzņēmumus, kas nodarbina jau vairāk nekā 100 darbiniekus. Dažādos jauniešiem domātos projekta
pasākumos – pētījumos, konkursos, darba praksēs, pilotprojektos u.c. –
kopumā iesaistījās 2685 skolēni.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības īstenotais projekts „Atbalsta sistēma
neizārstējami slimam bērnam un viņa ģimenei pirms un pēc bērna nāves”
Projekta ietvaros izveidota bērnu paliatīvās aprūpes sistēma un sagatavots
dokumentu kopums, kas nepieciešams, lai jauno pakalpojumu – bērnu
paliatīvo aprūpi – nostiprinātu Latvijas likumdošanā. Tā pirmoreiz tiek
īstenota visaptverošas paliatīvās aprūpes sniegšana, kur aprūpes saņēmējs ir
gan slimnieks, gan visa viņa ģimene.
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Resursu centra sievietēm „Marta” īstenotais projekts
„Atvērtu darba tirgu sievietēm”
Projekts tika īstenots trijos virzienos, izveidojot jaunus atbalsta pakalpojumus sievietēm, inovatīvu sadarbības modeli cilvēku tirdzniecības novēršanai,
kā arī veicot politikas uzraudzību un analīzi no dzimumu līdztiesības aspekta.
Pirmoreiz Latvijā izmēģinātas un veiksmīgi īstenotas vairākas līdz šim
netradicionālas atbalsta programmas sievietēm:
■ studiju apļos diskusiju un sarunu veidā apgūtas datora lietošanas pamatprasmes, latviešu un angļu valoda, uzņēmējdarbības pamati, publiskā runa
un citas aktuālas tēmas
■ prakses ﬁrmās – simulētos uzņēmumos – sievietes mācījās biznesa
teorētiskos un praktiskos pamatus, atbildību un komandas darbu
■ piedāvāti bezmaksas auklīšu dienesta pakalpojumi sievietēm, lai mācību
laikā būtu, kur atstāt bērnus
Projekta rezultātā 19 prakses ﬁrmās piecās pilsētās darbojās 210 sievietes.
25 no viņām nodibinājušas savu uzņēmumu. 68 studiju apļos piedalījušās
1183 sievietes, tas ir par 97 procentiem vairāk, nekā sākotnēji plānots.
Tiesībsarga birojā sniegtas 824 konsultācijas un ierosinātas 128 lietas par
diskrimināciju dzimuma, vecuma vai tautības dēļ.
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Prioritāte „Atbalsts patvēruma meklētājiem”
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotais projekts
„Soli pa solim”
Projektā patvēruma meklētāju atbalsta jautājums risināts trijos virzienos:
sabiedrības informēšana un izglītošana
personāla apmācība darbam ar patvēruma meklētājiem
modelis patvēruma meklētāju sociālai un profesionālai integrācijai
Projektā sagatavoti 14 metodiski un informatīvi materiāli. Integrācijas
modeļa pārbaudē piedalījās piecas personas, kurām piešķirts alternatīvais
statuss. Apmācībās darbam ar patvēruma meklētājiem piedalījušies 88
cilvēki. Pirmoreiz ir izveidots modelis patvēruma meklētāju profesionālajai un
sociālai integrēšanai; tā testēšanā iesaistīta biedrība „Zvannieku mājas”.
Modelis orientēts uz palīdzību valodas, tradīciju un kultūras apguvē un citos
sociālos jautājumos; patvēruma meklētāju prasmju un spēju novērtēšana ar
prasmju audita palīdzību
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REĢIONĀLIE EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
INFORMĀCIJAS CENTRI
■ Kurzemes reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs
Sandra Fridrihsone, tālrunis 63807276, e-pasts: Sandra.Fridrihsone@kraa.lv
Agrita Kornejanova, e-pasts: agrita.kornejanova@kraa.lv
Maira Kuguliņa, e-pasts: mairakugulina@inbox.lv
■ Latgales reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs
Ināra Krūtkrāmele, tālrunis 65433801, e-pasts: Inara.Krutkramele@latgale.lv
Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv
■ Rīgas reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs
Dace Grīnberga, tālrunis 67217975, e-pasts: Dace.Grinberga@rigaregion.lv
Girts Kindzulis, e-pasts: girts.kindzulis@rigaregion.lv
■ Vidzemes reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs
Inese Dauškane, tālrunis 64381355, e-pasts: Inese.Dauskane@aluksne.lv
Jānis Ceļmillers, e-pasts: janis@aluksne.lv
■ Zemgales reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs
Arta Kronberga, tālrunis 63025369, e-pasts: Arta.Kronberga@jrp.lv
Juris Kālis, e-pasts: juris.zk@inbox.lv
Dace Strautkalne, e-pasts: dace.strautkalne@jrp.lv

EIROPAS SOCIĀLO FONDU ADMINISTRĒJOŠĀS INSTITŪCIJAS
■ Labklājības ministrija
Lelde Rāfelde, tālrunis 67021666, e-pasts: Lelde.Rafelde@lm.gov.lv
Juris Vīgulis, tālrunis 67021590, e-pasts: Juris.Vigulis@lm.gov.lv
■ Nodarbinātības Valsts aģentūra
Osvalds Zāgs, tālrunis 67021801, e-pasts: Osvalds.Zags@nva.gov.lv
■ Ekonomikas ministrija
Evita Urpena, tālrunis 67013193, e-pasts: Evita.Urpena@e,.gov.lv
■ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Vineta Vilistere-Lāce, tālrunis 67039422, e-pasts: Vineta.Viilistere@liaa.gov.lv
■ Veselības ministrija
Vita Ozoliņa, tālrunis 67876007, e-pasts: Vita.Ozolina@vm.gov.lv
■ Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
Sigita Krumholce, tālrunis 67387653, e-pasts: sigita.krumholce@vsmtva.gov.lv
■ Valsts kanceleja
Jana Vektere, tālrunis 67082919, e-pasts: Jana.Vektere@mk.gov.lv
■ Sabiedrības integrācijas fonds
Ilona Stalidzāne, tālrunis 67078211, e-pasts: Ilona.Stalidzane@lsif.lv
■ Izglītības un zinātnes ministrija
Inga Misiņa, tālrunis 67047937, e-pasts: Inga.Misina@izm.gov.lv
■ Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Inita Blačforda, tālrunis 67814326, e-pasts: Inita.Blacforda@viaa.gov.lv
■ Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Justīne Plūmiņa, tālrunis 67770397, e-pasts: Justine.Plumina@raplm.gov.lv
■ Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Līga Sondore, tālrunis 67079030, e-pasts: Liga.Sondore@vraa.gov.lv
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