
DI PROGRAMMA: 
Sasniegtais, jaunajā plānošanas 

periodā plānotie pasākumi un citas 
aktualitātes sociālo pakalpojumu 

jomā
JĀNIS LAUCIS

KRISTĪNE LASMANE

ALDIS DŪDIŅŠ

Labklājības ministrija 



DI PROGRAMMA (2014-2020.gada plānošanas periods) 

Progress

DI ERAF

DI ESF

DI NVO

PLĀNOTS PAVEIKTS

49 679 951

119 
pašvaldības

115** (97%) 
pašvaldības

10 676 462*
(21%)

54 825 653 

80 
pašvaldības

72*** (90%) 
pašvaldības

4 966 963 4 177 975* (84%)

Atklāta 
atlase

14 (1.kārta) projekti 

19 (2.kārta) projekti

27 067 447* (49%) 

*Informācijas avots: KP VIS informācija par apstiprinātiem maksājumu pieprasījumiem uz 12103.2021.
** Pēc ATR projektus īsteno atbilstoši DI plānā norādītajam pašvaldību plānojumam.
*** No 9.3.1.1.pasākuma projektu īstenošanas atteicās Kokneses, Aglonas, Dagdas, Riebiņu, Dundagas, Ropažu, Stopiņu un Apes novada pašvaldības 



DI PROGRAMMA (2014-2020.gada plānošanas periods) 

Progress: sniegtais atbalsts un izveidojamā infrastruktūra 
BSAC bērniem



DI PROGRAMMA (2014-2020.gada plānošanas periods) 

Progress: sniegtais atbalsts un plānotā infrastruktūra 
Bērniem ar FT

Pakalpojumus saņem

1 595 bērni



DI PROGRAMMA (2014-2020.gada plānošanas periods) 

Progress: sniegtais atbalsts un plānotā infrastruktūra 
Personas ar GRT

Pakalpojumus saņem

809 personas



DI PROGRAMMA (2014-2020.gada plānošanas periods) 

Progress: Infrastruktūras izveides laika grafiks (2)

Pabeigts (21) 2021 (20) 2022 (31)
Aizpute

Saldus
Ventspils novads

Ilūkste
Ludza
Rugāji

Kārsava
Kandava

Saulkrasti
Inčukalns

Lubāna
Naukšēni

Amata
Priekuļi

Valka
Rauna

Auce
Ozolnieki
Rundāle

Jelgavas novads
Pļaviņas

Nereta
Ādaži

Jēkabpils
Rēzeknes novads

Lielvārde
Viļaka 

Gulbene
Alūksne

Aloja
Limbaži 

Salacgrīva
Kocēni

Priekule
Aknīste 

Talsi, 
Salaspils

Liepāja 
Rauna

Preiļi
Balvi

Mālpils, Olaine
Viļāni

Cēsis, Ogre
Kuldīga

Jaunpils
Ventspils, Rēzekne

Bauska
Sala

Iecava
Rūjiena, Carnikava

Krimulda
Ķekava

Tukums
Vecumnieki, Smiltene

Madona
Mazsalaca, Skrunda

Rucava
Daugavpils, Dobele

Valmiera
Mazsalaca, Jūrmala

Jelgava
Sigulda

Daugavpils novads
Krāslava

Ventspils
Aizkraukle

Pakalpojumu infrastruktūra dalījumā pa pašvaldībām            
(plānotais projektu īstenošanas noslēgums)



DI TURPINĀJUMS (2021-2027.gada plānošanas periods)  

LM plānotie pasākumi (1)

SAM 4.3.5.1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana

Indikatīvais finansējums: 31 714 705 EUR
(pasākumam nepiemēro elastības finansējumu)

Finansējuma saņēmēji: 43 Pašvaldības, 34 NVO

Ieviešanas veids: Atklāta projektu iesniegumu atlase

Īstenošanas laiks: 1.Kārta – 2024.gada 1.ceturksnis – 2025.gada 4.ceturksis (2 gadi); 
2.kārta (pēc ERAF ieguldījumiem) – no 2025.gada (2 gadus, 
atkarībā no ERAF ieguldījumu pabeigšanas)

Mērķa grupas: 1. JAUNA: cilvēki pensijas vecumā, jo īpaši cilvēki ar demenci, 
viņu ģimenes locekļi, neformālie aprūpētāji;

2. cilvēki ar ļoti smagiem un multipliem funkcionāliem 
traucējumiem, t.sk., personas ar GRT un bērni ar FT

Galvenās darbības: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana 
atbilstoši individuālajām vajadzībām, atbalsta dažādošana aprūpes 
nodrošināšanai cilvēka dzīvesvietā



DI TURPINĀJUMS (2021-2027.gada plānošanas periods)  

LM plānotie pasākumi (2)

SAM 4.4.1. Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšanā (inovācijas)

Indikatīvais finansējums: 21 000 000 EUR
(pasākumam tiek piemēro elastības finansējumu)

Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO – kopā 60 projekti

Ieviešanas veids: Atklāta projektu iesniegumu atlase

Īstenošanas laiks: 1.kārta: 2023.gada 3.ceturksnis – 2025.gada 2.ceturksnis (2 gadi)
2.kārta: 2025.gada 3.ceturksnis – 2027.gada 2.ceturksnis (2 gadi)
3.kārta: 2027.gada 3.ceturksnis – 2029.gada 2.ceturksnis (2 gadi)

Mērķa grupas: Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma cilvēki, 
t.sk. ar demenci,  un viņu ģimenes locekļi, ģimenes ar bērniem, 
bezpajumtnieki, ielu bērni un jaunieši, no atkarību vielām un 
procesiem atkarīgas personas, personas, kuras atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietas, u.c.

Galvenās darbības: 1. Inovatīvu metožu sociālo pakalpojumu mērķa grupas personām 
sniegšanā izstrāde/aprobēšana;                                                                          
2. Apmācības darbam ar pasākuma mērķa grupu un konsultatīvs 
atbalsts sociālā pakalpojuma speciālistiem;                                      
3. Pierādījumos balstīti efektīvi/inovatīvi risinājumi atkarību 
izraisošo vielu un procesu patēriņa mazināšanai, paredzot sociālās 
inovācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā 
pilngadīgām personām institūcijā un dzīvesvietā.



DI TURPINĀJUMS (2021-2027.gada plānošanas periods)  

LM plānotie pasākumi (3)

4.3.1.5. Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība

Indikatīvais finansējums: 44 309 795 EUR
(pasākumam tiek piemērots elastības finansējumu)

Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, NVO

Ieviešanas veids: Atklāta projektu iesniegumu atlase

Īstenošanas laiks: No 2023.gada 1.ceturkšņa –līdz 4 gadiem (pēc tam īstenojot secīgu 
ESF finansējuma atbalstu 4.3.5.1. otrās kārtas ietvaros)

Mērķa grupas: Pilngadīgas personas ar GRT, bērni ar FT, cilvēki pensijas vecumā

Galvenās darbības: 1. Jaunu būvju būvniecības, esošo ēku un būvju renovācija un 
rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana

2. Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde
3. Specializētā transporta līdzekļa iegāde un aprīkošana aprūpes 

mājās pakalpojuma nodrošināšanai.
Infrastruktūru varēs attīstīt šādiem sabiedrībā balstītiem sociālo 
pakalpojumu veidiem:
- Dienas aprūpes centrs
- Specializētās darbnīcas
- Grupu dzīvokļi
- Atelpas brīdis
- Aprūpe mājās (specializēts mobilais aprūpes transports)



DI TURPINĀJUMS (ANM plāna komponentes «Nevienlīdzības 
mazināšana» reformas «Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība 
minimālo ienākumu reformas atbalstam» ietvaros )  

LM plānotie pasākumi (7)

Indikatīvais finansējums: 64 936 015 EUR

Finansējuma saņēmēji: VSIA «Šampētera nams»
Pašvaldības

Ieviešanas veids: Divās kārtās:

1.kārta – tipveida būvprojekta izstrāde - ierobežota projektu 

iesniegumu atlase

2.kārta – pašvaldību projekti ĢVPP pakalpojumu infrastruktūras 

izveidei - atklāta projektu iesniegumu atlase

Īstenošanas laiks: 2021. gada 3. ceturksnis – 2024. gada 4. ceturksnis

Mērķa grupas: Pensijas vecuma personas ar funkcionāliem traucējumiem

Galvenās darbības: 1. Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde;
2. ĢVPP infrastruktūras būvniecība (t.sk. būvekspertīze; 
būvuzraudzība, autoruzraudzība) un teritorijas labiekārtošana;
3. Materiāltehniskā nodrošinājuma (t.sk. inventāra, digitālo 
risinājumu ) iegāde

3.1.2.3.i.: Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu 
ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība 



AKTUALITĀTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
JOMĀ (1)

Rīcības plāns Covid-19 
izplatības ierobežošanai 

ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 
institūcijās (SAC) 

Priekšlikumi
grozījumiem SPSPL, lai 
nodrošinātu atlīdzības 

palielinājumu SAC 
aprūpētājiem 

Jāstājas spēkā 
01.01.2022.

Novērsts risks, ka 
aprūpētāju trūkuma 

dēļ, netiek apmierināta 
SAC klientu

pamatvajadzība pēc 
aprūpes



AKTUALITĀTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
JOMĀ (2)

Plānotās izmaiņas SAC, neatkarīgi no dibinātāja (valsts, pašvaldību vai 
privātpersonas dibināti, ja ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai valsti par 
pakalpojumu sniegšanu) personāla sastāvā un atalgojumā no 2022. gada 1. 
janvāra:

• Aprūpētājam, kurš atbilst 3.kategorijai, mēnešalga nodrošināta 608 euro;

• Ieviests jauns amats “vecākais aprūpētājs” (prasība - amata pienākumu 
izpildei iegūta speciāla izglītība;

• Vecākais aprūpētājs tiek klasificēts 39.saimes IIA līmenī, attiecīgi 
piemērojama 4.mēnešalgu grupa, 3. kategorijai maksimālā mēnešalga 
705 euro;

• Piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, aprūpētājiem un 
vecākajiem aprūpētājiem - līdz 25% no mēnešalgas.



AKTUALITĀTES SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU JOMĀ (3)

Ārkārtējā situācija un izmaiņas normatīvajos aktos - ar 2021.gada 11.oktobri ir spēkā:

1) MK 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums);

MK rīkojuma mērķis - apturēt straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un
mazināt novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu
nepārtrauktību, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās
daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5.
panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu
un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu.

Ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā ir izsludināta no 2021.gada 11.oktobra līdz
2022.gada 11.janvārim.

Atbilstoši MK rīkojuma 2.punktam, Krīzes vadības padome un Veselības ministrija ir atbildīgās institūcijas
darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

MK rīkojums nosaka, ka fiziskas personas pienākums ir ievērot šā rīkojuma 5.punktā minētās prasības,
savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt,
lai personai būtu iespēja tās ievērot (6.punkts).

Saskaņā ar MK rīkojuma 9.punktu ir atļauts pašvaldības policijas, bāriņtiesas un pašvaldības sociālo
dienestu darbiniekiem, kā arī to sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri nodrošina
izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba
likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku nepārsniedz 60 stundas
nedēļā. Uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas
noteikumi.

https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums#p4
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p4
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p5
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p6
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p7
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p8
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums#p3
https://likumi.lv/ta/id/326729#p5
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p136


AKTUALITĀTES SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU JOMĀ (4)

MK rīkojums nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-
19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta 2021. gada
28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai“ 17.5. apakšpunktu, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34. un 36. punktu, 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļu.

2) MK 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi)

3.5.nodaļā noteiktās speciālās prasības sociālo pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
ir spēkā arī ārkārtējās situācijas laikā.

MK noteikumu mērķis - nodrošināt epidemioloģiskās drošības un pretepidēmijas pasākumus
sabiedrības veselības aizsardzībai no SARS-CoV-2 koronavīrusa izraisītās Covid-19 slimības. Projektā
pamatā ir pārstrādātas un vienkāršotas MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (spēku zaudējuši) minētās prasības
Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, lai pilnveidotu un uzlabotu esošo regulējumu, padarot to viegli
saprotamu ikvienam valsts iedzīvotājam.

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p17.5
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p23
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p24
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p25
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p26
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p27
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p28
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p29
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p30
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p31
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p32
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p33
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p34
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p36


AKTUALITĀTES SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU JOMĀ (5)

Saskaņā ar MK noteikumu 70.4.apakšpunktu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Personas, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma
sniegšanas vietā nonāk saskarē ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņēmējiem, var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Saskaņā ar Noslēgumu jautājumu 335.punktu, pārejas periodā (līdz 2021.gada
15.novembrim) minētās personas var sniegt pakalpojumu, ja persona var uzrādīt
apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, ja tests
veikts pēdējo 72 stundu laikā atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

Saskaņā ar Noslēgumu jautājumu 329.punktu, darbiniekiem, kuri līdz 11.oktobrim ir
uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši
vakcinācijas kursu, RNS vai antigēna testi tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas
skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19
testēšanas algoritmam (institūcijas, kuras izvietotas ārpus apdzīvotām vietām, ja nav
pieejamas testēšanas laboratorijas, var nodrošināt šo darbinieku testēšanu ar antigēna
noteikšanas testiem (testēšana tiek veikta atbilstoši 336.punktam)) , skat. - Ieteikumus
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām ārkārtējās situācijas laikā
(10.10.2021.) - https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem

Informācija darba devējiem - Informatīvais materiāls darba devējiem
(https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem )

https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem
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