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Par kritērijiem un metodēm par SAM 9.2.2. “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
pasākumu 9.2.2.1. “Deinstitucionalizācija” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo ierosinātos 
grozījumus, jo ir šādi iebildumi. 

1. 2017. gada 1. janvārī stājas spēkā nosacījums par minimālo sociālo 
iemaksu veikšanu 70% apmērā no minimālās algas neatkarīgi no tā, vai 
darbinieks nodarbināts pilnu vai nepilnu darba laiku. Lūdzam skaidrot, 
vai grozījumu 10. punktā minētās atlīdzības izmaksas iekļauj un paredz 
pašvaldībām kompensēt izdevumus par minimālo sociālo iemaksu 
veikšanu gadījumos, ja darbinieks būs nodarbināts nepilnu darba laiku. 
Jautājums attiecināms arī uz citiem projektā nodarbinātajiem 
gadījumos, ja viņi nodarbināti nepilnu darba laiku (piemēram, mentori). 

2. Grozījumu 22. punkts paredz papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā 
redakcijā: “Ja šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā mērķa grupas 
persona – bērns ar funkcionāliem traucējumiem – ir sasniedzis 18 gadu 
vecumu, tad bērnam ir tiesības 12 mēnešu periodā pēc pilngadības 
sasniegšanas izmantot atbalsta plānā ietvertos šo noteikumu 
42.3.1. apakšpunktā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 
savukārt likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ir tiesības 
12 mēnešu periodā pēc bērna pilngadības sasniegšanas izmantot bērna 
atbalsta plānā ietvertos šo noteikumu 42.3.2. apakšpunktā minētos 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.” Savukārt anotācijā (13. lpp.) 
minēts, “ka gan bērnam, gan likumiskajam pārstāvim ir tiesības pabeigt 
iesākto attiecīgo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vēl 12 mēnešu 
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periodā pēc bērna pilngadības sasniegšanas”. Lūdzam precizēt 
anotāciju, ņemot vērā, ka grozījumu mērķis ir panākt, lai tiek izslēgts 
risks, ka persona nesaņem tai nepieciešamos pakalpojumus, kas noteikti 
atbalsta plānā, bet kuru pieejamība nodrošināta novēloti. 
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