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ILGTSPĒJĪGA, STABILA UN ADEKVĀTA SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA

IEKĻAUJOŠS DARBA TIRGUS IKVIENAM UN 
KVALITATĪVAS DARBA VIETAS

MODERNA UN PIEEJAMA SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
SISTĒMA

ATTĪSTĪTA VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ 
ATBALSTA SISTĒMA

HORIZONTĀLIE SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS UN DARBA 
TIRGUS POLITIKAS JAUTĀJUMI



Sabiedrībā balstīti

Kvalitatīvi un pieejami

Institucionālā aprūpe tuvināta ģimeniskai videi

Iedzīvotājiem nav jāatstāj nodarbinātība 

aprūpes pienākumu dēļ



Aprūpe mājās

Invaliditātes pensija un 
valsts  pabalsti
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Sociālais darbs, 
psihosociālā palīdzība

SAC senioriem un 
cilvēkiem ar invaliditāti

DAC

Atelpas brīža pakalpojums/ 
īslaicīga aprūpe

Sociālā palīdzība u.c. 
pakalpojumi

Asistenta pakalpojums

Tehniskie palīglīdzekļi

SAC pilngadīgām 
personām un ar ļoti 
smagiem FT, 
neredzīgiem cilvēkiem

Valsts līdzfinansējums 
DAC GRT izveidei
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IZAICINĀJUMI

Pieaugošs 
aprūpes 
pienākumu slogs

Nepietiekama 
starpdisciplināra 
sadarbība

Uz individuālām 
vajadzībām 
orientēts 
pakalpojums

Reģionālās 
atšķirības klāstā un 
kvalitātē

Mainīgās 
vajadzības un 
ilgtspēja

Profesionāli 
cilvēkresursi



Plānotie SBSP sadalījumā pa 
mērķa grupām (DI ERAF)
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Personām ar GRT

Uz 01.01.2023. izveidoti 85 no 146 (58%)
plānotajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem



Bērniem ar FT

Uz 01.01.2023. izveidoti 41 no 69 (59%)
plānotajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem



Ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem

Uz 01.01.2023. izveidoti 12 no 15 (80%)
plānotajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem



Kurp ejam - plānotā valsts politika ?

Minimālais sociālo pakalpojumu grozs

Nauda seko klientam un individuālais budžets

Valsts finansēto sociālo pakalpojumu 
paplašināšana:
- Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā
- Starpdisciplināra paliatīvā aprūpe
- Aprūpe mājās cilvēkiem ar īpašu kopšanu

Finansēšanas modeļa pārskatīšana



Plānotais ES fondu atbalsts

➢ SBSP sniegšana (4.3.1.5. 1.kārta - ESF ar ERAF šķērsfinansējumu, 
2.kārta – ESF) – minimālajā sociālo pakalpojumu grozā noteikto
pakalpojumu attīstībai pašvaldībās, kur tie nav izveidoti vai ir
nepietiekamā apjomā

➢ SBSP attīstība cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura vai
multipliem traucējumiem (4.3.1.5.- ERAF, 4.3.1.5. 3.kārta - ESF) –
pašvaldībās ar lielu mērķa grupas koncentrāciju

➢ Atbalsts jaunām pieejām SBSP sniegšanā (4.4.1.1. – ESF) -
inovācijas

➢ Paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstība (4.3.5.2. - ESF)

➢ Ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
attīstība bērniem ar ļoti smagiem funcionāliem traucējumiem
(4.3.1.2. – ERAF) 

➢ Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem 
traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes 
locekļiem (4.3.6.3. – ESF) - BKUS

➢ Ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
attīstība pensijas vecuma personām (3.1.2.1.i. ANM)



Lai mums kopā 
izdodas! 

Avots: Visi foto (ar vienu izņēmumu) no DI projektiem.
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