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Izmaiņas DI īstenošanas laika 
grafikā

• Plānošanas reģionu DI plānu izstrādes termiņš

pagarināts par 6 mēnešiem – līdz 2018.gada

30.jūnijam

• DI ERAF projektu iesniegumu atlases termiņš arī

pagarināts par 6 mēnešiem – līdz 2019.gada

30.jūnijam

• Papildu identificēto pilngadīgo personu ar GRT un

bērnu ar FT vajadzību izvērtēšana un individuālo

atbalsta plānu izstrāde plānota arī 2018 -

2019.gadā

2



Reģionu DI plānu iesniegšana 
apstiprināšanai SPAP
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Plānošanas 

reģions

Plānots iesniegt SPAP SPAP sēde DI 

plāna izskatīšanai

Vidzemes 28.02.2018. (ir iesniegts) 28.03.2018.

Zemgales 28.03.2018. 16.04. - 20.04.

Kurzemes 29.03.2018. 07.05. - 11.05.

Latgales 23.04.2018. 28.05. - 01.06.

Rīgas 07.05.2018. 11.06. - 15.06.



Reģionu DI plānu apstiprināšanas 
SPAP procedūra

• Reģionu DI plānus izskata un apstiprina iesniegšanas
secībā (izskatīšanai jāplāno ne mazāk kā 2 mēneši)

• Pēc plāna projekta saņemšanas SPAP sekretariāts
nosūta to SPAP dalībniekiem izskatīšanai un komentāru
sniegšanai (2 nedēļas)

• SPAP sekretariāts apkopo priekšlikumus/iebildumus (1
nedēļa) un organizē SPAP sanāksmi plāna
izskatīšanai/apstiprināšanai klātienē (1 nedēļa)

• Reģionu DI plānu precizēšana un atkārtota nosūtīšana
SPAP sekretariātam (2 – 3 nedēļas)

• Ja nepieciešams, papildus precizēšanu un/vai plāna
noslēdzošo apstiprināšanu veic rakstiskajā procedūrā (1
nedēļa)
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Reģionu DI plānu izvērtēšanas 
kritēriji

• plāna struktūras atbilstība MK noteikumos nr.313 
noteiktajam

• pašvaldības izvēlētā infrastruktūras attīstības risinājuma 
atbilstību mērķa grupas vajadzībām,  kopējiem DI 
mērķiem un sociālās iekļaušanas pamatprincipiem

• pašvaldības izvēlētā infrastruktūras attīstības risinājuma 
ilgtspēja, ekonomiskais pamatojums un atbilstība 
9.3.1.1.pasākuma mērķiem, atbalstāmajām darbībām, 
attiecināmajām izmaksām un sasniedzamajiem 
rezultātiem
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DI ERAF ieguldījumu uzsākšana 
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1. Pašvaldību sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstības risinājumu izvēlē ir jāņem vērā
Labklājības ministrijas skaidrojums par ERAF ieguldījumiem
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

2. Pēc vienošanās panākšanas par atbilstošāko infrastruktūras
attīstības risinājumu, to iekļauj plānošanas reģiona DI plānā un
pašvaldība var uzsākt darbu pie tehniskās dokumentācijas
(būvprojekta) izstrādes – izmaksas tehniskās dokumentācijas
izstrādei ir attiecināmas no 01.01.2017.

3. DI ERAF projektu atlase tiks uzsākta uzreiz pēc plānošanas
reģiona DI plāna apstiprināšanas SPAP. Projektu atlase ilgs 1
gadu.



Iespējamās izmaiņas DI ERAF 
finansējumam starp atlases kārtām
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• 28.02.2018. sanāksmē ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju
Labklājības ministrija vienojās, ka 1.projektu iesniegumu
atlases kārtā (ITI) katras DI sadarbības partnera pašvaldības
(lielās pilsētas, izņemot Rīgu) sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi ir plānojami
vismaz tādā apmērā kā noteikts MK rīkojumā Nr.709

• Daugavpils, Liepājas un Ventspils pašvaldības sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumiem
plāno lielāku ITI finansējumu kā noteikts MK rīkojumā Nr.709

• Gala finansējuma apmērs starp DI ERAF projektu iesniegumu
atlases kārtām, gan pašvaldību līmenī (fiksējot sasniedzamos
uzraudzības rādītājus un DI ERAF finansējuma apmēru) tiks
precizēts pēc visu plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas
SPAP



Nauda seko klientam (I)
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Mērķis:

valsts atbalsts, lai līdzfinansētu pašvaldību sniegtos sabiedrībā balstītos sociālos
pakalpojumus personām, kas pāriet no institūcijām uz dzīvi sabiedrībā

Mērķa grupas:

Pilngadīgas personas un bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura
traucējumiem

! NSK attiecina tikai tad, ja pēc valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijas pakalpojuma pārtraukšanas personai tiek nodrošināti sociālie
pakalpojumi dzīvesvietā

! NSK bērniem attiecina tikai tad, ja pēc institūcijas nodrošina aprūpi ģimenē, pie
aizbildņa vai audžuģimenē, un tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi funkcionālo traucējumu mazināšanai



Nauda seko klientam (II)
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Indikatīvais valsts atbalsta apmērs vienai personai

Valsts sociālās aprūpes institūciju plānotie dotācijas izdevumi
vidēji uz 1 klientu gadā, piemērojot koeficientu 0.65*, indikatīvi
4 680 euro gadā (390 euromēnesī).

! Finansējuma apjoms, ko iespējams novirzīt NSK, ir tieši
atkarīgs no filiāļu skaita, kas tiks slēgtas līdz 2022.g.

* koeficients noteikts, ņemot vērā VSAC dotācijas daļu, kas novirzīta tiešo pakalpojuma nodrošināšanas
izdevumus segšanai (speciālistu atlīdzība u.c. izdevumi)



Nauda seko klientam (III)
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Atmaksa par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanas izmaksām 1x ceturksnī balstoties uz pašvaldības
ieniegtu atskaiti par personām sniegtajiem sabiedrībā
balstītiem pakalpojumiem, norādot katrai personai sniegto:

- pakalpojumu veidu (pakalpojuma nosaukums)

- pakalpojuma vienību (stundas/ dienas/ mēneši)

- izmaksas par vienu vienību

! NSK spēkā ar 2019.gada 1.janvāri

! Darba sanāksmes, t.sk. ar pašvaldībām par MK noteikumu
projektu pirms izsludinašanas VSS plānotas 2018. gada aprīlī.
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