Labklājības nozares investīcijas
Atveseļošanās un noturības mehānisma
plāna ietvaros

2020.gada decembris

ES Padomes ieteikumi
• 2019
Novērst sociālo atstumtību, jo īpaši uzlabojot minimālo ienākumu
pabalstu, minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā
ienākumu atbalsta adekvātumu.
Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti, jo īpaši attiecībā
uz mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem, tostarp
palielinot līdzdalību profesionālajā izglītībā, apmācībā un pieaugušo
izglītībā.

• 2020
Ievērojot vispārējo izņēmuma klauzulu, veikt visus vajadzīgos pasākumus,
lai efektīvi ierobežotu pandēmijas izplatību, stiprinātu ekonomiku un
atbalstītu tās turpmāko atlabšanu.
Paredzēt pienācīgu ienākumu atbalstu krīzes vissmagāk skartajām
iedzīvotāju grupām un stiprināt sociālās drošības tīklu. Mazināt krīzes
ietekmi uz nodarbinātību, tostarp izmantojot elastīgu darba režīmu, aktīvos
darba tirgus pasākumus un prasmju pilnveidošanu.
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Investīciju virzieni ANM plāna ietvaros
• Komponente 2. Digitālā transformācija:
- VSAA pakalpojumu piešķiršanas un izmaksu procesa automatizācija (SAIS
un ISS);
- Valsts datu analītikas un statistikas koplietošanas platforma (LabIS).
• Komponente 3. Nevienlīdzības mazināšana:
- Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība, t.sk.
saistībā ar epidemioloģiskajām krīzēm;
- Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi,
lai mazinātu sociālo un ekonomisko nevienlīdzību dažādām cilvēku grupām;
- Sociālās integrācijas kompetenču attīstības centra izveide cilvēku ar
funkcionēšanas traucējumiem drošumspējas veicināšanai;
- Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa
prognozēm.
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Digitālā
transformācija
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VSAA pakalpojumu piešķiršanas un izmaksu
procesa automatizācija (SAIS un ISS)
Mērķis
VSAA pamatdarbības informācijas sistēmu modernizācija uz lietotāju orientētu,
proaktīvu pakalpojumu sniegšanai
Aktivitātes
1. Informatīvā e-paneļa funkcionalitātes paplašināšana, ieskaitot tā versiju mobilajām
ierīcēm, un e-pakalpojumu darbības pilnveidošana jaunajā portāla latvija.lv ietvarā;
2. Proaktīvas informācijas un pakalpojumu sniegšana klientam un tā iesaiste savu
datu aktualizācijā un kontrolē;
3. SAIS un ISS sinhronizēšana klienta datu attēlošanai portālā latvija.lv;
4. Piešķiršanas un izmaksu procesa optimizēšana pārstrādājot SAIS IIN, pārmaksu,
ieturējumu aprēķināšanai (IS pārbūve uz jaunākas paaudzes tehnoloģiju);
5. Elektronizēto pakalpojumu sniegšanas procesu automatizācija.

Sasniedzamie rādītāji
VSAA pakalpojumu skaits, kas tiek izpildīti automātiski, bez darbinieka tiešas
iesaistīšanās lēmuma pieņemšanā vai informācijas sniegšanā (no 62% uz 80%)
Finansējums 7 000 000 EUR
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Valsts datu analītikas un
koplietošanas platforma (LabIS)

statistikas

Mērķis
Izveidot datu analītikas un statistikas koplietošanas platformu, kas nodrošina
operatīvo statistisko informāciju par valsts iestādes sniegtajiem pakalpojumiem,
saņemtajiem iesniegumiem vai citiem būtiskiem datiem.
Aktivitātes
1. Izveidot analītisko platformu operatīvās informācijas atspoguļošanai;
2. Izveidot analītisko paneli (dashboard) operatīvās informācijas atspoguļošanai
un analīzei.
Sasniedzamie rādītāji
Labklājības nozares statistikas datu kopu skaits koplietošanai valsts pārvaldē
(10)

Finansējums 2 000 000 EUR
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Nevienlīdzības
mazināšana
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Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība
un nepārtrauktība. Pašvaldību un valsts ilgstošas
aprūpes institūciju pielāgošana epidemioloģiskā
apdraudējuma situācijai
Mērķis
Sekmēt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturību un nepārtrauktību,
nodrošinot klientu drošību epidemioloģiskā apdraudējuma gadījumā
Aktivitātes
1. Izolācijas (pašizolācijas) telpu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās izveide
un aprīkošana
2. Digitālo risinājumu ieviešana, t.sk. attālinātas klientu monitoringa sistēmas
ierīkošana un aprīkojums klientu attālinātai saziņai ar tuviniekiem, brīvprātīgā
darba veicējiem, u.c.
3. Aprīkojums klientu, darbinieku un apmeklētāju inficēšanās riska novēršanai
(pie ieejas institūcijā)

Sasniedzamie rādītāji
Pilnveidoto ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēju skaits (150)
Finansējums 11 500 000 EUR
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Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība
un nepārtrauktība. Jaunu ģimeniskai videi
pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība
Mērķis
Sekmēt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturību un nepārtrauktību,
nodrošinot klientu drošību epidemioloģiskā apdraudējuma gadījumā
Aktivitātes
Jaunu pašvaldību ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju izveide un
esošo transformācija par multifunkcionāliem sociālo pakalpojumu
sniedzējiem, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu drošā vidē epidemioloģiskā
apdraudējuma situācijā.
Sasniedzamie rādītāji
Izveidoto ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēju skaits (5)
Finansējums 15 000 000 EUR
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Publisko pakalpojumu un nodarbinātības
pieejamības veicināšanas pasākumi
Mērķis
Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi, lai mazinātu
sociālo un ekonomisko nevienlīdzību dažādām cilvēku grupām (cilvēkiem ar invaliditāti).

Aktivitātes
1. Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi ar mērķi
palielināt to sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko
ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp
personām ar invaliditāti.
2. Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai
ar mērķi nodrošināt atbalstu personām ar invaliditāti viena mājokļa pielāgošanai,
nodrošinot cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem piekļuvi
nodarbinātībai un pakalpojumiem, tādējādi sekmējot cilvēktiesības un dzīves kvalitāti.
Sasniedzamie rādītāji
1. Publiskās ēkas ar nodrošinātu vides pieejamību (valsts un pašvaldību) (70 ēkas)
2. Nodrošināts atbalstu personām ar invaliditāti viena mājokļa pielāgošanai (140 mājokļi)
Finansējums 8 400 000 EUR
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Sociālās integrācijas kompetenču attīstības
centra izveide cilvēku ar funkcionēšanas
traucējumiem drošumspējas veicināšanai
Mērķis
Pasākumi cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem drošumspējas veicināšanai, izveidojot
sociālās integrācijas kompetenču attīstības centru
Aktivitātes
1. Sociālās integrācijas kompetenču attīstības centra izveide, t.sk. nodrošinot vides
pieejamību (ēku renovācija, t.sk. energoefektivitātes nodrošināšana, universālā dizaina
izveide, t.sk. ārtelpās), nodrošinot pakalpojuma pieejamību personām ar dažādiem
funkcionēšanas traucējumiem;
2. Tehnoloģiju un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana, īstenojot mūsdienīgas uz dažādu
funkcionēšanas traucējumu kompensāciju vērstas studiju, izglītības un funkcionēšanas
spēju attīstības programmas;
3. Atbalsta speciālistu apmācība darbam ar personām ar funkcionēšanas traucējumiem;
4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pilnveide ar profesionālās rehabilitācijas
pakalpojuma komponentēm;
5. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izglītības iestāžu apvienošana, mazinot birokrātiju
un optimizējot administratīvos resursus .
Sasniedzamie rādītāji
izveidots Sociālās integrācijas kompetenču attīstības centrs (1)
Finansējums 6 000 000 EUR

1
1

Prognozēšanas
rīka
izstrāde
sociālās
apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm
Mērķis
Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa
prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai.
Aktivitātes
1. Izstrādātas prasības prognozēšanas rīka izstrādei (t.sk. piesaistot starptautiskus
ekspertus ar attiecīgu pieredzi) un jauna modeļa uzbūvei;
2. Izstrādāts sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognožu rīks/modelis.

Sasniedzamie rādītāji
Kvalitatīvs un atbilstošs modelis ilgtermiņa prognožu veikšanai (1)
Finansējums 2 000 000 EUR
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Paldies!

http://www.lm.gov.lv
https://www.instagram.com/labklajibas_ministrija/
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/?ref=hl

https://twitter.com/Lab_min
https://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij

