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Būtiskākās izmaiņas, kuras stājās spēkā 
2017.gada 1.decembrī (1):

➢ papildināti ar punktiem, kas nosaka aprūpes līmeņu
noteikšanu un pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši
noteiktajam aprūpes līmenim:

4. pielikums - fizisko un garīgo spēju izvērtēšana un aprūpes
līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem
traucējumiem

5. pielikums - fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes 
līmeņa noteikšana klientam ar garīga rakstura traucējumiem 

Izvērtēšanas rezultātā iegūto punktu skaits tiek pārrēķināts 
procentos un norāda atbilstību attiecīgajam aprūpes līmenim:

I aprūpes līmenis – 100 %–75 %;

II aprūpes līmenis – 74 %–50 %;

III aprūpes līmenis – 49 %–25 %;

IV aprūpes līmenis – 24 %–0 %. 
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Būtiskākās izmaiņas, kuras stājās spēkā 
2017.gada 1.decembrī (2):

- vērtē:

• atbilstoši noteikumu 4. vai 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem klienta
atbilstību pašvaldības finansēta sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanai

• atbilstoši noteikumu 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem personas ar
garīga rakstura traucējumiem atbilstību valsts finansēta pakalpojuma
institūcijā saņemšanai

- atbilstoši līmenim klients var saņemt:

• pansijas, dienas aprūpes centra, aprūpes mājās, tai skaitā drošības pogas
pakalpojumu, grupu mājas (dzīvokļa) vai citu sociālās aprūpes
pakalpojumu dzīvesvietā – jebkurš aprūpes līmenis;

• pakalpojumus institūcijā, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams
nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu - III vai IV aprūpes
līmenis;

NB! bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, sociālos pakalpojumus
nodrošina atbilstoši bērna vajadzībām, nenosakot aprūpes līmeni
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Būtiskākās izmaiņas, kuras stājās spēkā 
2017.gada 1.decembrī (3):

- precizēta psihiatra atzinuma forma par speciālo
(psihisko) kontrindikāciju neesību (piemēram, nav
jānorāda, kurus sociālos pakalpojumus personai iesaka
saņemt)

- persona neiesniedz invaliditātes apliecības kopiju
(informācija ir pārbaudāma Invaliditātes informatīvajā
sistēmā)

- pusceļa mājas pakalpojums tiek piešķirts uz 12
mēnešiem

- ja klients vēlas mainīt sociālo pakalpojumu institūcijā uz
sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā – dokumentus par
klientu pārsūta, ja klientam tiešām ir iespējams nomainīt
sociālo pakalpojumu (sadarbība un sarakste notiek
iepriekš, lai noskaidrotu pakalpojumu maiņas iespējas)
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Būtiskākās izmaiņas, kuras stājās spēkā 
2017.gada 1.decembrī (4):

Labklājības ministrija līdz 2017. gada decembrī uzsāk
pašvaldību sociālo dienestu speciālistu reģionālos
apmācību seminārus par klienta aprūpes līmeņa
noteikšanu atbilstoši noteikumu 4. un 5. pielikumā
norādītajiem kritērijiem (prioritāri tiks sagatavots
metodiskais materiāls).

Klientus, kuri līdz 2017. gada 31. decembrim uzsākuši
sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu un turpina
to pēc 2018. gada 1. janvāra, un klientus, par kuriem
pieņemts lēmums par sociālās aprūpes pakalpojuma
piešķiršanu, bet aprūpes līmenis nav noteikts, izvērtē un
aprūpes līmeni nosaka līdz 2018. gada 30. decembrim.
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MK 21.04.2008. noteikumi nr.288 ‘‘Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzība saņemšanas kārtība’’ publicēti:

konsolidētā versija - https://likumi.lv/doc.php?id=174327

grozījumi - https://likumi.lv/ta/id/295403-grozijumi-ministru-
kabineta-2008-gada-21-aprila-noteikumos-nr-288-socialo-
pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanas
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Paldies par uzmanību!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
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