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 Projektu īstenošanu veic atbilstoši 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»

 Sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus sniedz atbilstoši 
13.06.2017. MK noteikumiem Nr.338 «Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem»

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (1)
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Pasākuma mērķis 

Palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes 

un uzlabotu funkcionālās spējas

Kopējais 9.2.2.3.pasākuma attiecināmais finansējums

EUR 4 966 963, t.sk., ESF - EUR 4 221 918, VB - EUR 745 045

2.atlases kārtai pieejamais finansējums - 3 114 303 EUR

Projektu iesniegumu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

2.Atlases kārtas sasniedzamais rādītājs un mērķa grupa
- Vismaz 700 bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir

noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, saņem ESF atbalstītus
sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

- bērnu vecāki un aizbildņi (likumiskie pārstāvji) vai audžuģimenes

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (2)
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Projektu iesniedzēji / Finansējuma saņēmēji

NVO (biedrības, nodibinājumi), kas reģistrētas sociālo pakalpojumu

sniedzēju reģistrā.

Projekta īstenošanas laiks

18 mēneši (pakalpojumu sniegšanai ne vairāk kā 12 mēneši)

Projekta maksimālā kopsumma

ne vairāk kā EUR 206 750

Iesaistāmo personu skaits vienā projektā

ne vairāk kā 50 (vai vairāk, ja netiek pārsniegts projekta maksimālais

finansējums) / ne mazāk kā 6 bērni ar funkcionāliem traucējumiem

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.

9.2.2.3.pasākums:
Īstenošanas nosacījumi (3)
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9.2.2.3.pasākums: 
Īstenošanas nosacījumi (4)

Atbalstāmās darbības

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

1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana visā projekta laikā, 

tai skaitā materiāltehniskās bāzes (iekārtu un aprīkojuma iegāde/noma) pilnveide:

 aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana bērniem (līdz 4 gadu 

vecumam – 50 stundas nedēļā, no 5 -17 gadiem (ieskaitot) – 10 

stundas nedēļā) 

 īslaicīgās aprūpes jeb «atelpas brīža» pakalpojuma nodrošināšana 

(līdz 30 diennaktīm)

 dienas aprūpes centrs (250 darba dienas)

 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar FT 

(100 pakalpojuma saņemšanas reizes)  un viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem vai audžuģimenēm (20 pakalpojuma saņemšanas 

reizes uz vienu bērnu ar FT )

3.   Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu, supervīzijas

4.   Projekta vadība

5.   Informācija un publicitāte
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 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:
Īstenošanas nosacījumi (5)
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Attiecināmās izmaksas:

 Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības 

izmaksas 

 Pārējās projekta izmaksas – 40% no projekta personāla 

atlīdzības izmaksām

Piemērs maksimālai projektu izmaksu struktūrai (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: 
Īstenošanas nosacījumi (6)



Vērtēšanas kritēriji
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2.1. Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta

iesniedzējam sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir reģistrēti:

1) projekta iesniegumā plānotie pakalpojumi;

2) projekta iesniegumā plānoto pakalpojumu mērķa grupa atbilstoši

dalījumam pēc vecuma un dzimuma, kā arī pēc funkcionālo traucējumu veida;

3) projekta iesniegumā plānotā faktiskā pakalpojuma sniegšanas vieta.

(noraidāmais kritērijs).

!!!! Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jābūt veiktai

reģistrācijai

2.2. Projekta iesniegumā norādīts, ka sabiedrībā balstītie sociālie

pakalpojumi tiks sniegti personām ar invaliditāti pielāgotās telpās

(noraidāmais kritērijs).

2.3. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās sabiedrībā balstītu sociālo

pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas uz vienu mērķa grupas personu

(bērnu) nepārsniedz 4 135 EUR (precizējamais kritērijs).

9.2.2.3.pasākums: 
Specifiskie atbilstības kritēriji
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3.1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu daudzveidība.

3.2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kvalitāte.

3.3. Mērķa grupas personu skaits, kam tiks sniegti sabiedrībā

balstīti sociālie pakalpojumi.

3.4. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība.

3.5. Projekta iesniedzēja gatavība projekta darbību īstenošanai.

3.6. Projekta īstenošanas teritorija.

9.2.2.3.pasākums: 
Kvalitātes kritēriji



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 vai 67021660

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

