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Apakškomiteja 28.07.2016. SAM 9.3.1. “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” pasākums 9.3.1.1. “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi SAM 9.3.1. “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākums 9.3.1.1. 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” dokumentus un izsaka šādus iebildumus: 

1. Kritērijs 1.19. paredz, ka projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt 
sasniegto rezultātu uzturēšanu un nodrošināt līdzekļus rezultātu 
uzturēšanai pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, t.i., atbilstoši MK 
noteikumu 44.8. punktam nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu 
un līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai, kā arī sasniegto rezultātu 
ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma 
finansējuma saņēmējam.  
LPS norāda, ka attiecībā uz personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuras dzīvo ilgstošas aprūpes institūcijās un tās 
pametīs, 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sākotnējā 
novērtējumā (25. lpp.) teikts, ka “pakalpojumu ilgtspējas 
nodrošināšanai attiecībā uz personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kas pametīs ilgstošas aprūpes institūcijas ir 
paredzēts ieviest principu „nauda seko klientam”, kas nodrošinās 
esošā valsts budžeta finansējuma konkrētā klienta aprūpes 
pakalpojuma sniegšanai nodošanu pašvaldībai, līdz ar to nodrošinot 
neitrālu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem”, pasākuma 
ieviešanu reglamentējošos MK noteikumu anotācijā teikts, ka 
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“.. sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izmaksas tām 
pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 
atstās valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas, uzturēšanai 2020. gadā un turpmākajos 
gados būs nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi.” LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2014. gada 16. decembra 
videokonferences par pasākuma “Deinstitucionalizācija” ieviešanas 
procesu un ar Labklājības ministriju nesaskaņotajiem jautājumiem 
protokola 3. punktā “Garantijas papildu izdevumu segšanai no valsts 
budžeta” fiksēts: “LM pārstāvji skaidro, ka SAM DI pasākuma 
ietvaros sabiedrībā balstītos pakalpojumus mērķa grupām finansēs 
2 gadus. Pēc tam valsts sociālās aprūpes centru (turpmāk – VSAC) 
atstājušām mērķa grupas personām (kopskaitā 700) sabiedrībā 
balstītos pakalpojumus finansēs valsts budžets, piemērojot “nauda 
seko klientam no VSAC” pieeju apmērā, kas atbildīs vienas vienības 
izmaksu metodikā noteiktajam”, kā arī vienošanās “LM nosacījumu 
par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu pašvaldībai VSAC 
bijušajiem klientiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanai 
saskaņā ar vienas vienības izmaksu metodikā noteikto apmēru 
iestrādāt SAM DI pasākuma sākotnējā novērtējumā, kritēriju 
piemērošanas metodikā (kur attiecināms) un MK noteikumu 
projekta anotācijā”. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, 1.19. kritēriju nepieciešams izteikt šādā 
redakcijā: “1.19. Projekta iesniedzējs apņemas nodrošināt sasniegto 
rezultātu uzturēšanu un nodrošināt līdzekļus rezultātu uzturēšanai 
pēc projekta īstenošanas pabeigšanas atbilstoši MK noteikumos par 
specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajiem termiņiem šādām 
mērķa grupām:  
- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 

potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā 
un kurām noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II 
invaliditātes grupa), 

- ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu 
vecumam (ieskaitot), kuri saņem pašvaldības finansētus ilgstošas 
sociālās aprūpes institūciju pakalpojumus. 

Rezultātu uzturēšana attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, tiek nodrošināta no 
tam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.” 

2. Pasākuma sākotnējais novērtējums jāpapildina ar šobrīd mērķa 
grupām pieejamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu kartējumu 
pašvaldību līmenī. 
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3. MK noteikumu 13. punkts paredz, ka izmaksas par pamatojošās 
dokumentācijas izstrādi ir attiecināmas no 2017. gada 1. janvāra, bet 
reģionālo deinstitucionalizācijas plānu izstrādes plānotais termiņš ir 
2017. gada vidus. Saprotams, ka MK noteikumi ir vērsti uz ātrāku 
ERAF līdzekļu apguvi, tomēr, nezinot plānoto pakalpojumu 
kartējumu, pašvaldības līdzekļu ieguldīšana dokumentācijas izstrādē 
var tikt uzskatīta par izšķērdēšanu. Ja pašvaldības uzsāks 
dokumentācijas izstrādi 2017. gada vidū, ņemot vērā būvdarbu un 
iepirkumu specifiku, var tikt apdraudēta uz 2018. gada 31. decembri 
paredzēto rādītāju izpilde. 

4. Redakcionāls labojums: MK noteikumu 9. punktā labot kļūdu un 
precizēt tekstu: “.. 4.2. apakšpunktā minētajā otrajā atlases kārtā ..” 
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