
1 

 

04.09.2020. 

 

Tematiskās diskusijas par 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 

2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektā  

plānotajām investīcijām 

4.politikas mērķī “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru” 

kopsavilkums 

 

 
Diskusija notika attālināti MS Teams platformā. Diskusijā piedalījās vairāk nekā 
simts dalībnieku - nozaru asociāciju pārstāvji, ieinteresētās personas no dažādām 
Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām u.c.  
 

Diskusijas vadīja Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors 
Edgars Šadris, ievadā prezentējot vispārīgu informāciju par DP struktūru, 
izstrādes progresu, saistošajiem nosacījumiem un turpmāko laika grafiku. Tika 
uzsvērts, ka DP tika plānota, balstoties uz apstiprināto Nacionālo attīstības plānu 
2021.-2027. gadam, tomēr diskusiju gaitā un ņemot vērā citus pieejamos ES 
atbalsta instrumentus (piemēram, Taisnīgas pārkārtošanās fondu vai 
Atveseļošanas un noturības mehānismu) DP saturiski var tikt precizēta. 
 
Nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei prezentēja un atbildēja uz jautājumiem 
par plānoto ES fondu ieguldījumu stratēģiju un investīciju tvērumu. Visas 
prezentācijas publiski pieejamas e-portfelī. 
 
Pateicamies visiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijā ar jautājumiem, komentāriem 
un ierosinājumiem. Sniedzam konspektīvu kopsavilkumu par galvenajiem 
sanāksmē pārrunātajiem jautājumiem. 
 

 Ekonomikas ministrija/Labklājības ministrija informēja par plānotajiem 
ES fondu ieguldījumiem 4.3.1. specifiskajā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli 
atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli 
ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp 
mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” ietvaros: Mājokļu pieejamības 
pasākumi (EM), Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras 
izveide (LM) un Vides pieejamības nodrošināšana. No partneru puses tika 
saņemti ierosinājumi par īres mājokļu būvniecības atbalsta veidošanu, 
mājokļu nodrošināšanas sasaisti ar nodarbinātību, kā arī aicinājums 
neierobežot ieguldījumus tikai attiecībā uz valsts sociālās aprūpes 
centriem un to pielāgošanu ģimeniskai videi. Vienlaikus tika panākta 
vienošanās rīkot atsevišķu apakškomitejas diskusiju par 
deinstitucionalizācijas projektu līdzšinējo progresu un turpmākajiem 
īstenošanas plāniem. 
 

 Kultūras ministrija informēja par ministrijas plānotajiem ES fondu 
ieguldījumiem 4.politikas mērķa ietvaros: ieguldījumiem nacionāli 
nozīmīgos kultūras objektos, nodrošinot pievilcīgu vidi, plašāku kultūras 
pakalpojumu pieejamību un kultūras telpu kā platformu sabiedrības 

https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FDarb%C4%ABbas%20programmas%20projekta%20Latvijai%202021%2E%2D2027%2E%20Sabiedrisk%C4%81%20apsprie%C5%A1ana&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D
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izglītošanai un integrācijai, kā arī ieguldījumiem kultūras resursu 
izmantošanai sociālās kohēzijas veicināšanai (kapacitātes celšana kultūras 
operatoriem, organizācijām, jaunu kultūras pakalpojumu izveide, “vienas 
pieturas aģentūra” trešo valstu pilsoņu ģimenēm, kā arī reemigrantiem un 
patvēruma meklētājiem).  
 

 Valsts kanceleja informēja par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem 
pilsoniskās līdzdalības un sociālā dialoga veicināšanas atbalstam. 
Sadarbības partneri izteica pateicību Valsts kancelejai par līdzšinējo 
veiksmīgo sadarbību, vienlaikus izsakot priekšlikumus DP aprakstu 
papildināšanai un aicinot pārskatīt pašreiz noteiktos iznākuma un 
rezultāta  rādītājus tā, lai tie vairāk atbilstu izvirzītajam mērķim (tiks 
sniegti rakstiski priekšlikumi). 
 

 Labklājības ministrija (turpmāk – LM) prezentēja plānotās investīcijas 
nodarbinātības un sociālā iekļaušanas jomā. No partneru puses tik saņemti 
dažādi jautājumi, kā piemēram, vai 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir 
paredzēts turpināt algoto pagaidu sabiedrisko darbu aktivitātes, uzsverot 
īslaicīgas nodarbinātības risinājumu nepieciešamību tālākai krīzes 
situāciju risināšanai (piem. kā COVID-19); tāpat izskanēja jautājumi par to, 
kurus projektus LM plāno īstenot sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
(uzsverot, ka ar nodarbinātību un darba vietu saistītos jautājumus būtu 
jāīsteno kopā ar sociālajiem partneriem); vai tiek plānotas atbalstāmās 
darbības patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu, vai cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas pasākumu 
ietvaros ir plānots attīstīt atbalstītā darba konceptu/pakalpojumu, kā arī 
tika aktualizēti jautājumi saistībā ar deinstitucionalizācijas projektu 
īstenošanas rezultātiem un turpmāk plānotajām darbībām,  veselības un 
sociālo pakalpojumu integrācijas nepieciešamību un arī esošo (ne tikai 
jauno) sociālo darbinieku apmācību. 

 
 Pārresoru koordinācijas centrs informēja par plānotajiem ES fondu 

ieguldījumiem preventīvās atbalsta sistēmas izveidei veselīgai bērnu 
attīstībai un pašrealizācijai. No sadarbības partneru puses tika saņemti 
jautājumu par Pedagoģiski psiholoģiskā dienesta izveides atbildīgo iestādi 
un šī dienesta sasaisti ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un 
jauniecerētajām Bāriņtiesām. 
 

 Tieslietu ministrija informēja par ministrijas plānotajiem ES fondu 
ieguldījumiem 4.politikas mērķa ietvaros: resocializācijas uzlabošana un 
pieejas tiesiskumam nodrošināšana. No sadarbības partneru puses tika 
uzsvērts, ka ātra un efektīva tiesībsardzības sistēma nav vērsta tikai uz 
nabadzīgajiem un sociāli mazaizsargātajiem, bet arī uz citiem iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem, kā arī izskanēja jautājums par lielāku sasaisti starp 
izmeklētājiem, prokuratūru un tiesām. 

 
Vienojās, ka diskusiju jautājumi, komentāri par DP projektu, uz kuriem netika 
pilnībā atbildēts, vai uz kuriem sniegtās atbildes nepieciešams fiksēt rakstiski, kā 
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arī citi radušies komentāri iesūtāmi DP sabiedriskās apriešanas ietvaros līdz š.g. 
9.septembrim uz e-pastu fsd@fm.gov.lv. 
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