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ERAF piesaistes vispārējie nosacījumi
(20.12.2016. MK noteikumi Nr. 871)
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- Finansējuma saņēmējs - pašvaldība (vai tās izveidota
iestāde) - sadarbības partneris ESF DI projektā;

- ERAF ieguldījumus var veikt DI plānā iekļautajā
pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumā;

- Pašvaldība KP VIS iesniedz 1 projekta iesniegumu;
- Projekta rezultātu ilgtspēja - vismaz 5 gadi pēc

noslēguma maksājuma saņemšanas;
- Pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība -

atbilstoši normatīvajam aktam par prasībām sociālo
pakalpojumu sniedzējiem.
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Atbalstāmās darbības:

1) Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas 
izstrāde (izņemot projekta iesnieguma izstrādi)

2) Jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai 
atjaunošana, kā arī teritorijas labiekārtošana;

3) Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;

4) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi;

5) Projekta vadība un īstenošana.

9.3.1.1.pasākuma atbalstāmās darbības
(20.12.2016. MK noteikumi Nr. 871)
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Izmaksu plānošana un attiecināmība:

1) Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas 
izstrādes izmaksas ir attiecināmas no 01.01.2017.;

2) Pārējās projekta izmaksas – attiecināmas no 
2018.gada 20.aprīļa ar nosacījumu, ja infrastruktūras 
risinājums ir/tiks iekļauts DI plānā;

3) Pašvaldības projektā var plānot arī 9.3.1.1.pasākumam 
noteikto finansējuma rezervi, priekšfinansējot to no 
pašvaldības finanšu līdzekļiem.

9.3.1.1.pasākuma izmaksu attiecināšanas 
nosacījumi
(20.12.2016. MK noteikumi Nr. 871)



LM ierosinātās izmaiņas 9.3.1.1.pasākuma 
īstenošanas nosacījumos
(30.08.2018. VSS izsludinātie grozījumi MKN Nr.871)
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- Izmaiņas 9.3.1.1. finansējuma dalījumā starp atlases kārtām:
1.projektu iesniegumu atlases kārta (ITI) - 13 107 832 EUR;
2.projektu iesniegumu atlases kārta - 31 334 146 EUR.

- Izmaiņas 9.3.1.1. uzraudzības rādītājos:
Izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā

vidē – 321 (175);
Izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits personām ar garīga rakstura

traucējumiem – 2 100 (1 710);
JAUNS! Izveidoto vai labiekārtoto sabiedrībā balstītu sociālo

pakalpojumu vietu skaits bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
– 449 (314).

- Izmaiņas projektu iesniegumu atlases organizēšanā:
12 mēnešu laikā no DI plāna apstiprināšanas (KPR un RPR).



LM ierosinātās izmaiņas 9.3.1.1.pasākuma 
īstenošanas nosacījumos (2)
(30.08.2018. VSS izsludinātie grozījumi MKN Nr.871)
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- Izmaiņas attiecībā uz nekustamā īpašuma nosacījumiem,
kuros tiks veikti 9.3.1.1.pasākuma ieguldījumi:

1. pašvaldība varēs ieguldīt arī finansējuma saņēmēja
kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā;

2. pašvaldība varēs veikt ieguldījumus būvēs, kuras atrodas
uz zemes īpašuma, uz kuru pašvaldībai ir lietošanas tiesības;

3. Būtisku šķēršļu vai neparedzētu apstākļu gadījumā
iespējama infrastruktūras risinājuma nomaiņa, veicot attiecīgus
grozījumus plānošanas reģiona DI plānā.



LM ierosinātās izmaiņas 9.3.1.1.pasākuma 
īstenošanas nosacījumos (3)
(30.08.2018. VSS izsludinātie grozījumi MKN Nr.871)
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- Paredzēta iespēja sniegt maksas sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus 9.3.1.1.pasākuma ietvaros
izveidotajā infrastruktūrā pie šādiem nosacījumiem:

1. ESF DI pasākuma mērķa grupas personas nenodrošina
pilnu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
noslodzi.

2. sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus sniedz
personām, kuras atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.pantā noteiktajām tiesībām saņemt šos
pakalpojumus.

3. netiek gūti neto ienākumi.



Galvenie nosacījumi pakalpojumu 
infrastruktūras izveidei DI politikas 
kontekstā 

• Pakalpojumus veido iekļaujošā vidē ārpus ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām

• Ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus (mazās grupas,
jauniešu māja) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un grupu
mājas (dzīvokļa) pakalpojumus personām ar GRT pēc iespējas
veido dzīvojamās mājās un dzīvokļos, nevis multifunkcionālos
centros

• Pakalpojumu plānošanā ņem vērā prasības, kas noteiktas MK
13.06.2017. noteikumos Nr. 338 «Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem»

• Svarīgākais – mērķa grupas personai ērti izmantojama
pakalpojuma sniegšanas vieta



Galvenie nosacījumi pakalpojumu 
infrastruktūras izveidei DI politikas 
kontekstā 

• Ģimeniskai videi pietuvinātai pakalpojuma sniegšanas vietai ir
jābūt līdzīgai parastam ģimenes mājoklim  nav jāpiemēro MK
12.12.2000. noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās
aprūpes institūcijām” noteiktās prasības

• Grupu mājai (dzīvoklim) ir jābūt ērtam mājoklim, kurā cilvēks
dzīvo un saņem individuālu atbalstu ikdienas dzīvē un sociālo
problēmu risināšanā

• Multifunkcionālos centros pakalpojumu izvietojumu plāno tā, lai
tie ir ērti pieejami, nodalīti fiziski vai pēc pakalpojuma
saņemšanas laika

• Multifunkcionālos centros sanitārās telpas var būt katram
pakalpojumam atsevišķi vai vairākiem kopā, ja tās ir vienlīdz ērti
pieejamas visiem pakalpojumu saņēmējiem
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