
Labklājības ministrijas aktualitātes

2021.gada 12.augustā
labklājības ministrs Gatis Eglītis



Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju gatavība Covid-19 
izplatības pieaugumam 

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
(04.08.2021.)

• līdz 31.12.2021. pabalsta krīzes situācijā piešķiršana saistībā ar Covid-19
izplatību un valsts nodrošinātajai mērķdotācijai pašvaldībām izdevumu
segšanai

Priekšlikumi grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumā

• 01.09.-31.12.2021. piemaksas personālam, ja strādā paaugstināta riska
apstākļos, aprūpējot ar Covid-19 inficētus klientu un šo klientu kontaktpersonas

Visiem pašvaldību vadītājiem vēstule ar aicinājumu vakcinēties un to
sekmēt (02.08.2021.)

Rīcības plāns Covid – 19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (08.2021. plānots iesniegt
valdībā)
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50 % apmērā no 
pašvaldību 

faktiskajiem papildu 
atlīdzības 

izdevumiem

IAL un DL 50% 
apmērā no 
pašvaldības 

faktiskajiem papildu 
izdevumiem

50 % apmērā no 
personai izmaksātā 

pabalsta apmēra, bet 
ne vairāk kā 

75 euro/mēn. vienai  
pers., + 50 EUR par 

bērnu

Gaisa kvalitātes 
mērītāju iegāde 



LM turpina darbu pie:

Minimālo ienākumu sistēmas pilnveidošana

• Sagatavošanā “Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024. gadam”
(VSS-513, izsludināts VSS 03.06.2021.), plānots iesniegt MK tuvāko mēnešu laikā

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana

• 01.07.2021. pakalpojums tiek piešķirts pēc jaunās kārtības

• regulāras tikšanās ar pašvaldību sociālajiem dienestiem par jaunajiem asistenta pakalpojuma
nosacījumiem

Vienmērīga sociālo pakalpojumu groza izstrāde

• Sagatavots informatīvais ziņojums “Par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību 
pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem” 
(VSS-722, izsludināts VSS 12.08.2021.), plānots iesniegt MK tuvāko mēnešu laikā

3



LM turpina darbu pie:

Algoto pagaidu sabiedrisko darbu nodrošināšana 

• turpinās algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošana,
jo tas ir būtisks ienākumu atbalsts personām, kuras
vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu un bezdarbnieka
palīdzības pabalstu

• NVA pašvaldībām apmaksā arī individuālo aizsardzības
līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska
novēršanai
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250 eiro/mēn., 5 dienas/ned., 6 
st./dienā līdz 6 mēn. 12 mēn. 

periodā

līdz 50 eiro vienam pasākumā 
iesaistītajam dalībniekam (līdz 

31.12.2021.).



Bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes 
politikas jomā:

Bērnu, jaunatnes un  ģimenes attīstības 
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

• 02.08.2021. noslēgusies sabiedriskā apspriešana

Bērnu lietu sadarbības padome

• Tiks pilnveidots un stiprināts padomes darbs, aktīvi
līdzdarbojoties gan valsts pārvaldes, gan nevalstiskajam
sektoram

Barnahus (Bērnu mājas) ieviešana Latvijā

• Jauna pieeja vardarbībā cietušiem bērniem, veicot
izmeklēšanas darbības; speciālistu izglītošana
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Līdz 31.12.2021. plānots iesniegt 
MK apstiprināšanai

Grozījumi Bērnu lietu sadarbības 
padomes nolikumā

BKUS teritorijā tiek veidota 
pakalpojumu sniegšanas vieta. 
Projekta īstenošanas termiņš 

2024.gads 



Sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā

Jauns nosacījums pakalpojuma saņemšanai un saņemšanas
kārtība vardarbību veikušām personām

• Grozījumi Civilprocesa likumā un grozījumi MKN 23.12.2014. Nr.790.
“Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtībā no vardarbības
cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (29.06.2021.)

• ar 01.07.2021. tiesa vai tiesnesis var uzlikt par pienākumu personai iziet
sociālās rehabilitācijas kursu vardarbību veikušām personām.

Par pašvaldību saistošajiem noteikumiem sociālajā palīdzībā

• Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 40.p.
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas regulē papildu sociālās
palīdzības pabalstu (pabalsts atsevišķu izdevumu segšanai un pabalsts
krīzes situācijā) piešķiršanas kārtību, jābūt pieņemtiem savlaicīgi, lai ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 1. oktobrim tie būtu stājušies spēkā

Profesionāla sociālā darba attīstībai šonedēļ izdotas 
monogrāfijas “Sociālais darbs ar gadījumu”
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Lūdzam pašvaldībām sniegt 
atgriezenisko saiti par 

pakalpojuma efektivitāti un 
pieejamību

LM gatava iesniegt 
priekšlikumu par termiņa 

pagarinājumu līdz 
01.01.2022.

Pieejams Online 
https://www.lm.gov.lv/lv/soc

ialais-darbs-ar-gadijumu

https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs-ar-gadijumu


Deinstitucionalizācijas turpināšana

2014. – 2020.gada plānošanas periods

• Turpinās ESF pakalpojumu sniegšana un ERAF infrastruktūras
attīstība

2021. – 2027.gada plānošanas periodā:

• Plānots DI turpinājums

• Pašvaldības varēs būt ESF finansējuma saņēmēji pasākumā, kas
paredz atbalstu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamības palielināšanai atbilstoši individuālajām vajadzībām un
atbalsta dažādošanai aprūpes nodrošināšanai cilvēka dzīvesvietā.

• Panākta vienošanās ar FM par iespēju daļu no sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu attīstībai pieejamā ESF finansējuma
pārveidot par ERAF finansējumu (indikatīvi 46 milj. euro)

ANM plāns

• Finansējums pašvaldībām vides pieejamības nodrošināšanai ēkās,
kurās tiek sniegti pašvaldību sociālie pakalpojumi (7 milj. euro)

• Ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniegšanas
vietu izveidei pensijas vecuma personām (64,9 milj. euro).
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Līdz 30.06.2021. atbalstu ESF 
pakalpojumos saņēmuši 710 cilvēki 

ar GRT un 1513 bērni ar FT

Līdz 01.08.2021. ERAF ietvaros 
pabeigti 22 no 72 pašvaldību 

infrastruktūras objektiem. 

2021.g. vēl plānots pabeigt vēl 23.



Prioritārie pasākumi 2022 – papildus nepieciešami 
76,5 miljoni eiro

Atalgojuma paaugstināšana ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Mērķdotācijas pašvaldībām sociālo darbinieku
atlīdzības palielināšanai

Ienākumu palielināšana pensionāriem

• pensiju neapliekamais minimuma paaugstināšana

• piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju
loka un apmēra paplašināšana

• indeksācijas mehānisma pilnveide

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas
sakārtošana, atbalsta palielināšanu
aizbildņiem, ārpusģimenes atbalsta centriem,
atbalsta pilnveide adoptētājiem
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9,8 milj. euro

4,7 milj. euro

2,5 milj. euro

9,3 milj. euro



Prioritārie pasākumi 2022

Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, t.sk. 
plašāku tehnisko palīglīdzekļu pieejamību, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu personām ar dzirdes 
traucējumiem un personām ar redzes traucējumiem, kā 
arī personām, kas cietušas no vardarbības, u.c.

Plānoti valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita
palielināšanai

Mērķdotācija pašvaldībām pamata sociālās
palīdzības pabalstu – GMI un mājokļa pabalsta
nodrošināšanai

Valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā nodrošināšanai bērniem, kuriem
noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība 9

14 milj. euro

11 milj. euro

3,5 milj. euro

21,7 milj. euro



http://www.lm.gov.lv

https://www.instagram.com/labklajibas_ministrija/

https://www.facebook.com/labklajibasministrija/?ref=hl

https://twitter.com/Lab_min

https://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij

http://www.lm.gov.lv/
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