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Labklājības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“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” 
9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi SAM 9.2.2. “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem” pasākuma 9.2.2.2. “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide” īstenošanas noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi), tam 
pievienotos dokumentus un izsaka šādus iebildumus: 
1. Noteikumu 14.2., 14.4., 27.1. apakšpunktā jāsvītro atsauce uz 

17.2.3. apakšpunktu, jo 17.2.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir saistītas ar 
finansējuma saņēmēja darbībām (finansējuma saņēmēja darbinieku ārvalstu 
komandējumu izmaksas). 

2. Noteikumu 14.2. apakšpunkts nosaka sadarbības partneru (pašvaldību) 
pienākumu priekšfinansēt projekta īstenošanas personāla izmaksas. Minēto 
izdevumu nodrošināšanai jāparedz avansa maksājumi. 

3. Noteikumu 17.2.5. apakšpunkts jāizsaka šādā redakcijā: “17.2.5. obligāto 
veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo 
noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajam personālam. Ja 
personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, obligāto veselības pārbaužu un 
redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas ir attiecināmas 100% 
apmērā. Ja personāls ir nodarbināts uz nepilnu darba laiku vai personāla 
atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, obligāto veselības 
pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas ir attiecināmas 
proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam.” 
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4. Jāskaidro 30.5. apakšpunkta normas – kāds juridisks pamats ir ieturēt vai 
atgūt iespējami neatbilstoši veiktus maksājumus: “30.5. ietur no 
maksājumiem sadarbības partnerim vai, ja nav iespējams ieturēt, atgūst: 
30.5.2. iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, ja finansējuma saņēmējs ir 
konstatējis iespējamu neatbilstību sadarbības partnera maksājumos un 
informējis par to sadarbības iestādi, kā arī iesniedzis sadarbības iestādē 
precizētu maksājuma pieprasījumu, pirms sadarbības iestāde to ir 
apstiprinājusi.” 

5. Plānots izveidot atbalsta personas pakalpojumu – MK noteikumu anotācijā 
norādīts, ka, “sniedzot atbalsta personas pakalpojumu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, tiks izmantotas uz personu ar garīga rakstura 
traucējumiem vērstās domāšanas un plānošanas metodes, gan izmantojot 
tās personas atbalsta sniegšanas plāna sagatavošanā, gan atbalsta 
pakalpojuma sniegšanā”. Lūdzam skaidrot pakalpojuma sniedzējiem 
izvirzītās kvalifikācijas prasības, darbības pamatuzdevumus. 

6. Pasākuma īstenošana paredzēta no 2016. gada 2. ceturkšņa līdz 2022. gada 
4. ceturksnim, tajā paredzēta sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas 
mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, tai skaitā vienas 
vienības metodikas izstrāde. Savukārt sākotnējā novērtējumā (20. lpp.) teikts, 
ka sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana varētu sākties jau 2016. gadā. 
Ņemot vērā to, ka finansējuma mehānismam jābūt izstrādātam līdz 
2018. gada 1. janvārim, lūdzam skaidrot, pēc kādiem principiem tiks 
nodrošināta sabiedrībā balstīto pakalpojumu finansēšana līdz šī mehānisma 
izstrādāšanai, kāds finansējums tiks paredzēts sabiedrībā balstīto 
pakalpojumu nodrošināšanai, pašvaldībai parakstot sadarbības līgumu par 
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanu. 

7. Sākotnējā novērtējumā (2.4. sadaļa, 22. lpp.) norādīts, ka pasākuma 
īstenošanas laikā nav paredzēta ietekme uz pašvaldību informācijas sistēmām 
un informācijas uzglabāšanu nodrošinās finansējuma saņēmējs un sadarbības 
partneri sistēmās SPOLIS un LABIS. Nepieciešams skaidrot, kā tiks 
nodrošināta informācijas uzkrāšana (4. sadaļā minētie dati), ņemot vērā, ka 
sadarbības partneriem (pašvaldībām) nav tiešās piekļuves minētajām 
sistēmām, pašvaldību sociālie dienesti informāciju uzkrāj attiecīgi sistēmās 
SOPA un LIETIS, no kurām savukārt datus pārņem sistēma SPOLIS. 

8. Tabulas nr. 4 (sākotnējā novērtējuma 28. lpp.) ailē, kurā atspoguļoti dati par 
Zemgali, ir nekorekta informācija – kopumā reģionā norādīts mazāks personu 
skaits ar ierobežotu rīcībspēju (433), nekā to ir valsts un pašvaldību aprūpes 
institūcijās (466). 
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Ilze Rudzīte, Padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


