
Informācijas veids:
Var skatīties informāciju mājaslapās, kuras saistītas ar konkrētu pakalpojumu
Dzemdību namā ir izvietots stends ar informāciju par palīdzības saņemšanu
Darbinieks personai saprotamā veidā izstāsta informāciju, t.sk. par 
pakalpojumu un palīdzības veidiem un to saņemšanas kārtību

Dzemdību nama darbinieki konkrētajā gadījumā informē vecāku par iespējamo 
atbalstu un palīdzību no valsts / pašvaldības / citām institūcijām, t.i.:

Kādus veselības un sociālās jomas pakalpojumu veidus, sociālo 
palīdzību var saņemt
KUR un KAD un KĀ jāvēršas, lai saņemtu palīdzību
Nepieciešamības gadījumā atbilstoši vajadzībai palīdz uzsākt atbalsta
saņemšanas procesu

FUNKCIONĀLIE TRAUCĒJUMI
BĒRNAM  VECĀKAM  PERSONAI

ir noteikta diagnoze, ka 
bērnam ir funkcionālie 

traucējumi

DZEMDĪBU 
NAMĀ 

Ja dzīves laikā bērnam / vecākam / 
personai ir noteikta diagnoze

funkcionālie traucējumi

Bērna / bērna vecāka / personas 
interesēs sadarbojas ar citas 
attiecīgās jomas speciālistiem

KUR un KAD un KĀ jāvēršas, lai 
saņemtu palīdzību

Nepieciešamības gadījumā palīdz 
noformēt iesniegumu citai 
atbilstošai iestādei

Uzsāk atbalsta saņemšanas    
procesu veselības jomā

Kādu palīdzību   var saņemt

Ja bērns, ar 
funkcionālajiem 
traucējumiem, 

mācās

SKOLA

Skolas sociālais pedagogs vai cits speciālists informē bērna vecāku / 
personu par iespējamo atbalstu un palīdzību no valsts / pašvaldības / 
citām institūcijām, t.i.:

Kādu palīdzību var saņemt veselības un sociālajā jomā 
KUR un KAD un KĀ jāvēršas, lai saņemtu palīdzību
Nepieciešamības gadījumā atbilstoši vajadzībai palīdz uzsākt atbalsta 
saņemšanas procesu
Bērna / bērna vecāka interesēs sadarbojas ar citas attiecīgās jomas speciālistiem
Palīdz bērna vecākiem attiecīgās nozares mājas lapā atrast informāciju

Ja klients nonāk sociālā dienesta redzes laukā - vēršas individuāli,
t.sk. pa tālruni, vai cita persona  informē, ka ir bērns / persona ar 
funkcionālajiem traucējumiem.

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKS
informē bērna vecāku / personu par iespējamo atbalstu 
un palīdzību no valsts / pašvaldības / citām institūcijām, t.i.:

Kādu palīdzību var saņemt veselības un sociālajā jomā
Kur, kad un kā jāvēršas, lai saņemtu atbalstu, palīdzību vai risinājumu
Nepieciešamības gadījumā atbilstoši vajadzībai palīdz uzsākt atbalsta 
saņemšanas procesu
Bērna / bērna vecāka / personas interesēs sadarbojas ar citas attiecīgās 
jomas speciālistiem
Palīdz bērna vecākiem / personai attiecīgās nozares mājas lapā atrast informāciju

Sociālais dienests vada sociālo 
gadījumu un izvērtē vajadzības

Ģimenei / personai sniedz visa 
veida informāciju atbilstoši 

individuālajai vajadzībai

Iesaka iespējamos 
problēmas risinājumus

Bērna / bērna vecāka / personas interesēs 
sadarbojas ar citas attiecīgās jomas 
speciālistiem un institūcijām

Ja persona ir 
sociālā dienesta 

pastāvīgais 
klients

Ja personai VDEĀVK ir noteiktas kādas indikācijas vai
VSAA piešķirti valsts pabalsti, t.i. persona ir
nonākusi minēto institūciju redzeslokā

Informē personu par iespējamo atbalstu no valsts / 
pašvaldības / citu institūciju puses
Informē par nepieciešamību vērsties sociālajā dienestā,
izglītības iestādē, ģimenes ārsta, u.c.

informē par iespējamo 
atbalstu un palīdzību no 

valsts / pašvaldības / citām 
institūcijām, t.i.:

ĢIMENES ĀRSTS 

Ja klients ar funkcionāliem 
traucējumiem nonāk 

sociālā dienesta
 redzes laukā

SOCIĀLAIS DIENESTS

redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumi (GRT) un/vai citi

VDEĀVK UN VSAA 

Sagatavoja: Finansēja:

RĪGAS DOMES
IZGLĪTĪBAS,  KULTŪRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra


