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Normatīvais regulējums



Projektu īstenošanu veic atbilstoši:

➢ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam

➢ 22.05.2018. MK  noteikumiem Nr. 291 «Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 
9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana" īstenošanas noteikumi»

➢ 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.338 «Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem» (sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu vispārējie un speciālie sniegšanas nosacījumi)

9.2.2.3.pasākuma 3.kārta:
Normatīvais regulējums (1)



Pasākuma mērķis 

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta 

invaliditāte, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu 

funkcionālās spējas.

3.atlases kārtai pieejamais finansējums – 3 091 186 EUR

Projektu iesniegumu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

3.Atlases kārtas sasniedzamais rādītājs un mērķa grupa
- Vismaz 296 bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir

noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs
- bērnu vecāki un aizbildņi (likumiskie pārstāvji) vai audžuģimenes
- Vismaz 205 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem

9.2.2.3.pasākuma 3.kārta:
Normatīvais regulējums (2)



Projektu iesniedzēji / Finansējuma saņēmēji

NVO (biedrības, nodibinājumi), kas reģistrētas sociālo pakalpojumu

sniedzēju reģistrā.

Projekta īstenošanas laiks

Līdz 15 mēnešiem (pakalpojumu sniegšanai ne vairāk kā 12 mēneši)

Projekta maksimālā kopsumma nav noteikta

Maksimāli iesaistāmo personu skaits vienā projektā nav

noteikts

Minimālais mērķa grupas skaits - ne mazāk kā 6

Maksimālās izmaksas uz 1 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem

ne vairāk kā EUR 4 135. Likumiskajiem pārstāvjiem/audžuģimenēm pakalpojumu

izmaksas atsevišķi netiek noteiktas, tās ietilpst maksimālās izmaksās uz 1 bērnu.

Maksimālās izmaksas uz 1 pilngadīgo personu ar GRT

ne vairāk kā EUR 9 110.

9.2.2.3.pasākuma 3.kārta:
Normatīvais regulējums (3)
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9.2.2.3.pasākums 3.kārta: 
Normatīvais regulējums (4)

Atbalstāmās darbības

1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

2. Materiāltehniskās bāzes (iekārtu un aprīkojuma iegāde/noma) 
pilnveide

3. Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu, supervīzijas,

4. Projekta vadība

5. Informācija un publicitāte
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Attiecināmās izmaksas:

➢ Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības 

izmaksas 

➢ Pārējās projekta izmaksas – 40% no projekta personāla 

atlīdzības izmaksām

Piemērs projektā plānotas izmaksas 206 750 EUR): 

- maksimālās personāla atlīdzības izmaksas  - ne vairāk kā 147 679 

EUR; 

- maksimālās pārējās izmaksas - ne vairāk kā 59 071 EUR.

Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90% 

no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 

9.2.2.3.pasākums: 
Normatīvais regulējums (5)
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9.2.2.3.pasākums 3.kārta: 
Normatīvais regulējums (6)

Pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT

1. Bērna sociālās situācijas novērtēšana un pakalpojuma izstrāde
Izvērtēšanu veic pats NVO, nosakot pakalpojuma sniegšanas intensitāti/laiku utml.

2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana visā projekta 

laikā

– aprūpe mājās bērniem (līdz 4 gadu vecumam – 200 stundas 

mēnesī, no 5 -17 gadiem (ieskaitot) – 80 stundas mēnesī),

− īslaicīgās aprūpes jeb «atelpas brīža» pakalpojuma 

nodrošināšana (līdz 30 diennaktīm),

− dienas aprūpes centrs (dienu skaits nav ierobežots),

− sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar 

FT  un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 

(pakalpojumu snegšanas reižu skaits nav ierobežots).



9.2.2.3.pasākums 3.kārta: 
Normatīvais regulējums (7)

Pakalpojumu sniegšana personām ar GRT

1. Personas sociālās situācijas novērtēšana un pakalpojuma izstrāde
Izvērtēšanu veic pats NVO, nosakot pakalpojuma sniegšanas intensitāti/laiku utml. 

2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana visā projekta 

laikā:

− grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumi,

− īslaicīgās aprūpes jeb «atelpas brīža» pakalpojumi (līdz 30 

diennaktīm) (nevar saņemt vienlaikus ar citiem

pakalpojumiem),

− dienas aprūpes centrs (nevar saņemt vienlaikus ar specializētās 

darbnīcas pakalpojumu),

− aprūpe mājās (nevar saņemt vienlaikus ar dienas aprūpes

centra pakalpojumu),

− specializēto darbnīcu pakalpojumi,

− speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, 

− atbalsta grupas un grupu nodarbības.



➢ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķa 
grupai reģistrē Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
Informatīvais materiāls:  
http://www.lm.gov.lv/upload/socialie_pakalpojumi/registrs_gala.pdf

➢ Reģistrāciju regulē 27.06.2017. MK  noteikumi Nr. 385 
«Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu»

➢ Papildu informācija pieejama Labklājības ministrijas mājas 
lapā http://www.lm.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-sniedzeju-
registrs

➢ Neskaidrību vai neprecizitāšu konstatēšanas gadījumā par 
pakalpojumu reģistrāciju lūdzam zvanīt uz tālr. 67782955

9.2.2.3.pasākums:
Normatīvais regulējums (8)
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Īstenošanas nosacījumi
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Iesaistot personas projekta aktivitātēs, jāpārliecinās par viņu

atbilstību mērķa grupai:

➢ Bērniem ar FT - ir noteikta invaliditāte (invaliditātes apliecība)

➢ Personām ar GRT - ir noteikta invaliditāte (I vai II invaliditātes

grupas apliecība) un garīga rakstura traucējumi (ģimenes ārsta vai

psihiatra izziņa)

! Ja atbalsts plānots personai ar GRT, kura vēlās uzsākt vai pēdējo 6

mēnešu laikā ir uzsākusi dzīvi ārpus institūcijas, – rakstisks

apliecinājums, ka par attiecīgo personu noteiktajā periodā ir

pieņemts SIVA lēmums par ilgstošas aprūpes institūcijas

pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu, t.i personas rīcībā esošs lēmums

(kopija) vai apliecinājums (vēstule), ka par attiecīgo personu ir

pieņemts lēmums, ko izsniegusi SIVA, vai valsts sociālās aprūpes

centrs, kura rīcībā ir SIVA lēmums.

!! Ja atbalsts plānots Ukrainas civiliedzīvotājiem, invaliditāti apliecina

tikai Latvijā izsniegti invaliditāti apliecinoši dokumenti

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (1)
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1) Organizējot pakalpojumus nodrošina: - MK noteikumos Nr.291 un

MK noteikumos Nr. 338 noteiktās prasības sociālo pakalpojumu

sniedzējiem un - katra pakalpojuma reglamentos noteikto gan

attiecībā uz sniegtā pakalpojuma saturu, gan procesa izsekojamību;

2) Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt

atbilstošai izglītībai, kvalifikācijai, pieredzei (atbilstoši projektā

minētajam un MK noteikumu Nr.338 2.2. apakšpunktam);

3) Nodrošina projektā minēto par supervīzijām un mācībām

darbiniekiem (tai skaitā sniedzot pakalpojumu bērniem ar FT

nodrošina arī speciālās apmācības bērnu tiesību aizsardzībā - Bērnu

tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 12., 20.punkts, MK noteikumu

Nr.338 2.4., 9.1. un 9.2.apakšpunkts)

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (2)
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4) Nodrošina izsekojamu pakalpojuma sniegšanas procesu, t.i.

pakalpojuma plāna izstrāde (veic speciālistu komanda atbilstoši

projektā paredzētajam) sākotnējās mērķa grupas personas (tai skaitā

bērna ar FT likumiskā pārstāvja, ja arī paredzēts sniegt pakalpojumu)

sociālās situācijas novērtēšana, klienta sociālo problēmu identificēšana

(ietverot risināmās problēmas definējumu, pakalpojuma mērķus,

veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgās

personas), nodrošinātā pakalpojuma sniegšanas procesa

atspoguļojums un novērtējums par izmaiņām un sasniegtajiem

rezultātiem (atbilstoši projektā paredzētajam, MK noteikumu Nr.291

22.punkts, MK noteikumu Nr.338 5. punkts, 6.2. apakšpunkts);

5) Nodrošina pārskatāmu klientu apmeklējumu un veiktā speciālistu

darba uzskaiti - datu ticamībai par mērķgrupai faktiski sniegtā

pakalpojuma apjomu un speciālistu atalgojuma pamatojumu (MK

noteikumu Nr.291 17.punkts un MK noteikumu Nr.338 5.3., 6.1.

apakšpunkts)

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (3)
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6) Pakalpojuma sniegšana un telpas atbilst projektā minētajam un

sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā iesniegtajiem dokumentiem;

7) Tiek īstenoti un dokumentēti projektā paredzētie ieviešanas

uzraudzības pasākumi (projekta vadības grupas un uzraudzības

komitejas), risku vadība;

8) Nodrošināta ar mērķa grupas personu saistītās informācijas

iegūšana, lietošana un glabāšana atbilstoši ierobežotas pieejamības

informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām

(MK noteikumu Nr.338 4.5.apakšpunkts);

9) Lietota obligāta atsauce uz ES finansējumu, informācijas sniegšana

par projektu mājas lapā, mērķa grupas personu, bērnu ar FT

likumisko pārstāvju/vecāku informēšana par sniedzamajiem

pakalpojumiem.

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (4)



www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

Uzzini:
atbildiga.iestade@lm.gov.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz tālr. 
67021689, 67021506 vai 67021660

http://www.lm.gov.lv/

