
Deinstitucionalizācijas projektu  
ieviešana

LPS

11.10.2017



Izmaiņas DI īstenošanas laika 
grafikā

• Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas
plāni – saskaņoti līdz 2017.gada beigām
vismaz trīs reģioniem (Zemgales, Vidzemes,
Kurzemes)

• Latgales un Rīgas plānošanas reģionu
deinstitucionalizācijas plānu izstrāde tiks
pabeigta 2018.gada 1.ceturksnī

• Papildus identificēto pilngadīgo personu ar
GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšana un
individuālo atbalsta plānu izstrāde plānota arī
2018.gadā

• Centralizētās komunikācijas stratēģijas
ieviešana tiks uzsākta 2018.gadā
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DI īstenošanas pamatprincipi

• Mērķa grupas personām nodrošina sabiedrībā balstītus vai
ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus – to
nodrošināšanu plāno ērti pieejamās vietās ārpus ilgstošas
aprūpes institūcijām

• Plāno nepieciešamo sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldībā,
lai novērstu jaunu klientu nonākšanu institūcijā

• Pakalpojumus plāno ņemot vērā gan individuālo atbalsta
plānos noteikto, gan citu pašvaldības rīcībā esošo informāciju
par mērķa grupu personu vajadzībām, pieprasījumu pēc
noteiktiem pakalpojumiem un pašvaldības plānus to attīstībā
un uzturēšanā

• Jaunu pakalpojumu sniedzēju izveidi plāno uzturēšanai
ilgtermiņā, nevis tikai uz projekta laiku

• Vispārējo pakalpojumu pieejamību vērtē kontekstā ar to
izmantošanas iespējām mērķa grupas personām
(sasniedzamība ar sabiedrisko transportu pakalpojuma
sniegšanas vietas darba laikā, vides pieejamība u.c.)
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Nosacījumi ilgstošas aprūpes 
pakalpojumu plānošanai 
ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem

Bērniem, kam nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, 
ne vēlāk kā līdz 2023.gadam jānodrošina ģimeniskai 
videi pietuvināts pakalpojums:

- vienā iestādē ne vairāk kā 3 grupas un ne vairāk kā 8
bērni grupā

- jauniešu mājā dzīvo ne vairāk kā 12 aprūpē esoši
bērni vecumā no 15-18 gadiem

- pakalpojumu veido atsevišķās sociālā pakalpojuma
sniegšanas vietās, kuras izvietotas dzīvojamās mājās
vai dzīvokļos

- ja vienā ēkā ir vairākas bērnu grupas, bērnu kopējais
skaits nav lielāks par 24, un tām nav kopīgu sanitāro
telpu, virtuves telpu un sadzīves telpu

Sasniedzamais rezultāts līdz 2023. gadam –
institucionālajā aprūpē esošo bērnu skaita
samazināšanās par 60%
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Nosacījumi sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu plānošanai 
pilngadīgām personām ar GRT

- Dienas aprūpes centrus un specializētās darbnīcas
veido ārpus ilgstošas aprūpes institūcijām vietās,
kas ir ērti sasniedzamas ar sabiedrisko transportu
+ vispārējo pakalpojumu pieejamība

- daudzfunkcionālus sociālo pakalpojumu centrus
veido vietās, kur ir pamatots pieprasījums pēc
pakalpojumiem, un ilgtermiņā būs iespējams
nodrošināt pietiekamu pakalpojumu sniedzēju
noslodzi

- grupu mājās (dzīvokļa) pakalpojumus veido ārpus
daudzfunkcionāliem sociālo pakalpojumu centriem
un ilgstošas aprūpes institūcijām (izņemot, ja
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai atsevišķi
nodalāmā ēkā, kas ir ērti sasniedzama ar
sabiedrisko transportu + vispārējo pakalpojumu
pieejamība)

- vienā grupu mājā (dzīvoklī) dzīvo ne vairāk kā 16
klienti
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ERAF ieguldījumu uzsākšana 
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1. Pašvaldību un DI plānu izstrādātāju vienošanās par izmaksu
ziņā visefektīvāko un pašvaldību iespējām un vajadzībām
atbilstošāko ERAF infrastruktūras attīstības risinājumu
(konkrēti objekti, reāli nepieciešamais finansējuma apmērs
(gan ERAF, gan pašvaldības finansējums), konkrēts mērķa
grupas personu skaits, kuriem tiks attīstīta infrastruktūra
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai)

2. Pēc vienošanās panākšanas par infrastruktūras attīstības
risinājumu, pašvaldības var uzsākt darbu pie tehniskās
dokumentācijas (būvprojekta) izstrādes – izmaksas tehniskās
dokumentācijas izstrādei ir attiecināmas no 01.01.2017.

3. DI ERAF projektu atlase tiks īstenota 1 gadu - no 01.01.2018.
līdz 31.12.2018 (Zemgales, Kurzemes un Vidzemes plānošanas
reģionā) un 1 gadu pēc DI plānu saskaņošanas SPAP (Rīgas un
Latgales plānošanas reģionā).



Plānotās izmaiņas ERAF vidējās 
izmaksās uz vienu mērķa grupas 
personu finansējuma sadalījumam starp 
plānošanas reģioniem 

! Investīciju plānojums bez snieguma rezerves (6,59%) līdz EK lēmumam 
par snieguma rezerves pieejamību (indikatīvi 2019.gada septembrī) 
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Reģionu DI plānu saskaņošana 
SPAP 

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

• Pēc plāna projekta saņemšanas SPAP sekretariāts
nosūta to SPAP dalībniekiem izskatīšanai un komentāru
sniegšanai (2-3 nedēļas)

• SPAP sekretariāts apkopo priekšlikumus/ iebildumus un
nosūta reģionam plāna precizēšanai (1 nedēļa)

• Reģionu DI plānu precizēšana un atkārtota nosūtīšana
SPAP sekretariātam (1-2 nedēļas)

• LM organizē SPAP sanāksmi plāna izskatīšanai/
saskaņošanai klātienē (1 nedēļa)

• Ja nepieciešams, papildus precizēšanu un plāna
noslēdzošo saskaņošanu veic rakstiskajā procedūrā (2
nedēļas)
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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

• dubultfinansēšanas riska pārvaldība
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