
Sociālo pakalpojumu “groza” 
darba grupas priekšlikumi vienotas pieejas 

veidošanai sociālo pakalpojumu nodrošināšanā



Priekšlikumi obligāti nodrošināmiem pašvaldības 
finansētiem sociāliem pakalpojumiem (2) 

Ģimenes ar 

bērniem

ar invaliditāti

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālais darbs (prioritāri vardarbības un konfliktu ģimenē gadījumā,

darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un bērniem ar atkarības vai

uzvedības problēmām (papildus valsts finansētam pakalpojumam))

• krīzes centra pakalpojums

• dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojums

• ģimenes asistenta pakalpojums (nosakot pārejas periodu)

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

institūcijās bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, t.sk.

ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kamēr nav nodrošināta

aprūpe aizbildņa vai audžuģimenē

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuriem ir kuriem ir izveidojusies atkarība no

narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem

procesiem

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem bērniem

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijās bāreņiem un

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, ja nav iespējams nodrošināt

aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimeni



Priekšlikumi obligāti nodrošināmiem pašvaldības 
finansētiem sociāliem pakalpojumiem (2) 

Bērns ar 

invaliditāti

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālais darbs ar indivīdu 

• aprūpes mājās pakalpojums

• dienas aprūpes centra (prioritāri 16-18 gadus veciem bērniem, kuri nav 

iekļauti izglītības procesā, ( nosakot pārejas periodu) pakalpojums

• atelpas brīža pakalpojums ( nosakot pārejas periodu)

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

pakalpojums

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi:

• psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums  personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem, 

kā arī paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem ar 

smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti 

smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti 

smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem, un bērniem 

ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz 18 gadiem, 

kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi 

ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimeni

• tehniskie palīglīdzekļi

Invaliditātes likumā noteiktie pakalpojumi (asistenta pakalpojums)



Priekšlikumi obligāti nodrošināmiem pašvaldības 
finansētiem sociāliem pakalpojumiem (2) 

Pilngadīgas 

personas ar 

smagiem 

funkcionāliem 

traucējumiem 

(invaliditāti) 

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālais darbs ar indivīdu 

• aprūpes mājās pakalpojums 

• dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

• grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

• specializētās darbnīcas pakalpojums (paredzot pārejas periodu) 

personām ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem 

• īslaicīgā sociālā aprūpe jeb atelpas brīža pakalpojums ( nosakot pārejas 

periodu)

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

institūcijā 

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi:

• personu ar invaliditāti un personu ar prognozējamu invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšana un 

profesionālā rehabilitācija

• personu ar redzes un dzirdes invaliditāti sociālā rehabilitācijas pakalpojums

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums darbspēju atjaunošanai sociālās rehabilitācijas institūcijās. personām ar

funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras

strādā (uzskatāmas par darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo

apdrošināšanu")

• psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personām ar smagiem un ļoti 

smagiem garīga rakstura traucējumiem

• tehniskie palīglīdzekļi

Invaliditātes likumā noteiktie pakalpojumi (asistenta pakalpojums, pavadoņa pakalpojums)

https://likumi.lv/ta/id/45466-par-valsts-socialo-apdrosinasanu


Priekšlikumi obligāti nodrošināmiem pašvaldības 
finansētiem sociāliem pakalpojumiem (2) 

Pensijas vecuma 

cilvēki ar aprūpes 

vajadzībām, t.sk. 

personas ar 

demenci

Pilngadīgas 

personas ar 

sociālās 

funkcionēšanas 

grūtībām, t.sk. 

personas ar 

atkarībām, 

personas bez 

noteiktas 

dzīvesvietas

Bērni pēc 

ārpusģimenes 

aprūpes 

No vardarbības 

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālais darbs ar indivīdu

• aprūpes mājās pakalpojums

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

institūcijā

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• sociālais darbs ar indivīdu 

• patversmes/nakts patversmes pakalpojums

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi:
• sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām, kurām ir izveidojusies atkarība

no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem

procesiem

• sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:

• Sociālais darbs ar indivīdu

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi:



Iespējamās sociālo pakalpojumu nodrošinājuma  
atšķirības pašvaldībās
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• sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus
personām/ģimenēm ar invaliditāti un hroniskām slimībām

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem
traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc
brīvības atņemšanas soda izciešanas un citām personām ar sociālās
funkcionēšanas problēmām,

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar kompleksiem uzvedības
traucējumiem (devianta uzvedība, atkarības (pakalpojumi 3 segmentos –
prevence, intervence, rehabilitācija))

• pusceļa mājas pakalpojumu
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Jebkura P/V ir tiesīga attīstīt vai veicināt citu sociālo pakalpojumu attīstīšanu
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un interesēm un pašas P/V brīvajām
iniciatīvām, ja ir nodrošināti obligāti nodrošināmie sociālie pakalpojumi



Esošā situācija Iespējamie risinājumi nākotnē
Apgādnieka pienākums 

samaksāt par SP

Apgādnieks maksā par SP (par pirmo 

ģimenes locekli – minimālās algas 

apmērā, par katru nākamo 50% no 

minimālās darba algas), pašvaldības 

nosaka labvēlīgākus nosacījumus

1. Apgādnieks maksā par SP bez izmaiņām, kamēr nav izstrādāti citi 
risinājumi, pašvaldības var noteikt labvēlīgāku samaksas principu

2. Apgādnieks maksā par SP, bet palielināt apgādnieka rīcībā paliekošo 
minimumu (nav viennozīmīgas vienošanās  par samazināšanu, nav 
vienošanās  par apmēru)

3. Izstrādāt  parāda piedzīšanas kārtību normatīvajos aktos
4. Veidot zemāka līmeņa SAC, ja klients nespēj samaksāt, bet 

apgādnieks nemaksā

Jaunu finanšu avotu 

veidošana  aprūpes 

vajadzību nodrošināšanai

1. Ieviest jaunu apdrošināšanas veidu (obligātu vai brīvprātīgu) SP 
pakalpojumu apmaksai (ilgtermiņa pasākums, ja obligāts, tad 
nepieciešams palielināt VSAOI likmi) 

2. Novirzīt % no PVN maksājumiem SA pakalpojumu apmaksai
3. Aizņēmuma sistēmas ieviešana (pēc ALTUM  parauga) par jaunu SP 

sniegšanas vietu veidošanu
Diskusijas MK – nepieciešams piesaistīt ārvalstu konsultantus
priekšlikumu sagatavošanai ilgstspējīgas pakalpojumu finansēšanas
sistēmas izveidošanai

Valsts atbalsts pašvaldībām 

SP attīstībā

1. Struktūrfondu finansējums  SP 
veidošanā un terminētā 
apmaksā

2. Valsts atbalsts DAC, grupu 
māju, specializēto darbnīcu un 
pusceļa māju veidošanā un 
finansēšanā 

3. NSK par SBSP nodrošināšanu 
personām pēc VSAC 
pakalpojuma pārtraukšanas

1. Struktūrfondu finansējums: inovatīvu SP veidošanā un terminētā 
apmaksā

2. Valsts atbalsts DAC, grupu māju, specializēto darbnīcu un pusceļa 
māju veidošanā un finansēšanā 

3. Paplašināt NSK noteiktos gadījumus, ja tiek nodrošināti  SBSP 
bērniem ar invaliditāti, kuriem noteiks īpašas kopšanas pabalsts, kā
arī pārejot no bērna uz pieaugušā statusu (pēc 18 g.v.). 



Paldies par uzmanību!


