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Labklājības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu institūcijā, kas tiek 
finansēti no valsts budžeta 
līdzekļiem, sniegšanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
institūcijā, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, sniegšanas 
noteikumi” (turpmāk – noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 
1. Atbilstoši noteikumu 3. punktā noteiktajam atsevišķām personu grupām 

pakalpojuma ilgums tiek samazināts no 21 dienas uz 14 dienām, anotācijā 
(4. lpp.) norādīts, ka “pakalpojuma apjoms 14 dienu garumā, kurā būs 
iekļauts 21 dienas pakalpojuma kursa saturs, būs pietiekams, lai sasniegtu 
mērķi – personas veselības stāvokļa uzlabošanos vai stabilizāciju un 
panāktu reintegrāciju sabiedrībā”. Lūdzam papildināt anotāciju ar 
informāciju, kāds ir 21 dienas pakalpojuma grozs un izmaksas, kāds 
plānots 14 dienu pakalpojuma grozs un izmaksas. Tāpat arī lūdzam 
apsvērt, cik pamatots ir apgalvojums, ka 14 dienās tiks saņemts 21 dienā 
paredzētais pakalpojums, ņemot vērā faktisko SIVA kapacitāti (speciālistu 
pieejamību, kabinetu noslogotību utt.), nesamazinot pakalpojuma kvalitāti. 

2. Noteikumu 10.2. apakšpunkts:  
2.1. Sociālā dienesta speciālisti neizstrādā atsevišķu plānu funkcionēšanas 

spēju uzlabošanai, tiek izstrādāts individuālais sociālās rehabilitācijas 
plāns, kurā var tikt iekļauta informācija par sociālās rehabilitācijas 
institūcijas ieteikumu izpildi.  

2.2. Ņemot vērā, ka prioritāri ir ieteikumi pašai personai, lūdzam 
10.2. apakšpunktu pēc vārdiem “kurā iekļauta informācija par šo 
noteikumu” izteikt “44.3. un 44.4. apakšpunktā” 

3. Noteikumu 14. punktā tehnisks labojums, jāizsaka šādā redakcijā: 
“.. izņemot šo noteikumu 37. punktā minētos gadījumus..” 
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4. Noteikumu 16. punktā jānosaka Sabiedrības integrācijas valsts aģentūras 
kā vienīgā pakalpojuma sniedzēja, valsts budžeta finansējuma saņēmēja un 
institūcijas, kas pieņem lēmumu par personas uzņemšanu rindā, atbildība 
par informācijas sniegšanu, vienotas izpratnes veidošanu un sadarbību ar 
sociālajiem dienestiem un ģimenes ārstiem. Lūdzam 16. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
“Sabiedrības integrācijas valsts aģentūra informē pašvaldību sociālos 
dienestus un ģimenes ārstus par pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem 
un kārtību, sniedz ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai. Pašvaldību 
sociālie dienesti informē pašvaldības iedzīvotājus par iespējām saņemt 
pakalpojumus un vajadzības gadījumā sadarbojas ar ģimenes ārstiem.” 

5. Noteikumu 17. punkts jāizsaka šādā redakcijā: 
“17. Ja pakalpojumus piešķir bērnam (šo noteikumu 3.1. un 
4.2. apakšpunktā minētajos gadījumos), pašvaldības sociālais dienests 
lēmumā par pakalpojumu piešķiršanu papildus norāda šādu informāciju: 
17.1. vai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu jāuzturas arī 

bērna likumiskajam pārstāvim vai personai, kas bērnu aprūpē. Šādā 
gadījumā norāda: 

17.1.1. bērna likumiskā pārstāvja vai tās personas, kas bērnu 
aprūpē, uzturēšanās finansēšanas avotu; 

17.1.2. informāciju par gatavību segt ar uzturēšanos sociālās 
rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus, ja bērna 
likumiskais pārstāvis vai persona, kas bērnu aprūpē, uzturēšanos 
sociālās rehabilitācijas institūcijā paredz segt no personīgiem 
līdzekļiem; 

17.1.3. informāciju par rakstisku bērna likumiskā pārstāvja atļauju 
sniegt pakalpojumus bērnam, ja bērns pakalpojumu saņemšanai 
ieradīsies viens pats.” 

6. Noteikumu 19. punkts jāizsaka šādā redakcijā: 
“19. Lai saņemtu pakalpojumus, šo noteikumu 3.1. vai 4.3. apakšpunktā 
minētā persona ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – persona ar 
funkcionāliem traucējumiem) iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā 
rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu, šo noteikumu 
21. punktā minēto atzinumu un 22. punktā minētos dokumentus. Ja 
pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais 
pārstāvis, iesniegumā norāda 17.1. punktā minēto bērna likumiskā 
pārstāvja vai tās personas, kas bērnu aprūpē, uzturēšanās finansēšanas 
avotu un gatavību segt izdevumus no personīgajiem līdzekļiem, kā arī 
sniedz rakstisku atļauju sniegt pakalpojumus bērnam, ja bērns 
pakalpojuma saņemšanai ieradīsies viens pats.” 

7. Noteikumu 23. punkts jāizsaka šādā redakcijā: 
“23. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona vai tās likumiskais 
pārstāvis iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi ir veiktas pēc 
pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas 
funkcionālās spējas.” 
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8. Noteikumu 25.5. apakšpunkts: lūdzam skaidrot nepieciešamību 
pašvaldības sociālajam dienestam pieprasīt attiecīgos dokumentus no 
VDEĀVK, attiecīgi – vai šie dokumenti netiek personai izsniegti 
personīgi, vai nav iespējams nodrošināt informācijas elektronisku apriti, 
tai skaitā ar pašvaldību sociālo dienestu izmantoto informācijas sistēmu 
SOPA; kā rīkoties gadījumos, ja persona vērtēta pirms 5 mēnešiem un 
10 dienām, dokumenti saņemti noteiktajā termiņā, bet sociālais dienests 
lēmumu pieņem 20 darbdienu laikā, t.i., faktiski kalendārā mēneša laikā. 

9. Jāprecizē un jāsalāgo 25.5. un 25.7.2. apakšpunktu redakcijas. Atbilstoši 
25.5. apakšpuntam sociālais dienests pieprasa visus minētos dokumentus, 
25.7.2. apakšpunkta redakcijā noteikts, ka pieprasa 25.5. apakšpunktā 
minētos dokumentus vai tos pašus 25.5. apakšpunktā nosauktos 
dokumentus. 

10.  Nepieciešams skaidrojums par noteikumu 25.7.5. apakšpunktā minēto 
juridisko personu. Ja kā juridiskā persona domāta pašvaldība vai tās 
sociālais dienests, tad šis apliecinājums būtu iekļaujams sociālā dienesta 
lēmumā par pakalpojuma nepieciešamību. 

11. Noteikumu 28. apakšpunkts: atbilstoši anotācijā (6. lpp.) minētajam 
iemesls, kādēļ tiek sašaurināts personu loks, kurām pakalpojums ir 
pieejams bez pavadoņa (tiek izslēgtas personas, kuras saņem īpašās 
kopšanas pabalstu, un personas ar ierobežotu rīcībspēju vai smagiem 
garīgiem traucējumiem), ir komunikācijas uzlabošana ar personas 
tuviniekiem. Ņemot vērā, ka saziņu ar tuviniekiem var nodrošināt citādā 
veidā (telefoniski, tuvinieku klātienes vizītēs SIVA u.c.), lūdzam atkārtoti 
izvērtēt pamatojumu un attiecīgi veikt izmaiņas personu, kas tiesīgas 
saņemt pakalpojumu, izvērtēšanas kritērijos, tai skaitā, iespējams, veicot 
izmaiņas “Personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokolā 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai”. Nav pieļaujama 
situācija, kad persona formāli atbilst pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, 
bet sociālajam dienestam jāpieņem lēmums par pakalpojuma 
nepieciešamību, apzinoties, ka personai nebūs līdzekļu, lai apmaksātu 
pavadoņa uzturēšanos. 

12.  III daļa: lūdzam paredzēt pakalpojuma saņemšanas kārtību, kas ir 
identiska noteikumu 24. punktā minētajai kārtībai, t.i., izteikt 29. punktu 
šādā redakcijā: 
“29. Ja pakalpojumus vēlas saņemt politiski represēta persona, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona, iesniegumu par 
pakalpojumu piešķiršanu un statusu apliecinošu dokumentu persona 
iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā – personīgi, nosūta pa pastu 
vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu” un izslēgt 30. punktu. 

13.  44. punkta apakšpunkti jāizsaka šādā redakcijā: 
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“44.4. informē personas ģimenes (ārstējošo) ārstu par personas 
sociālās rehabilitācijas norisi, rezultātu, funkcionēšanas izmaiņām un 
ieteikumiem funkcionēšanas saglabāšanai vai uzlabošanai dzīvesvietā; 

44.5. informē pašvaldības sociālo dienestu par personas sociālās 
rehabilitācijas norisi, rezultātu, funkcionēšanas izmaiņām un ieteikumiem 
funkcionēšanas saglabāšanai vai uzlabošanai dzīvesvietā, kā arī nosūta 
42. punktā minēto dokumentu kopijas.” 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
04.11.2016. 8:26 
955 
Ilze Rudzīte, padomniece 
67508531, 29227966, ilze.rudzite@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


