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PLĀNOTĀ SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBA VIDĒJĀ TERMIŅĀ



Darītspēja

Pieejas autori Amartija Sens un Marta Nusbauma

 

V.Salebijas (Welch Saleeby) darītspējas pieejas diagramma  

Avots: Attēls adaptēts no Saleeby Welch Patricia, Applications of a Capability Approach to Disability 

and the International Classficiation of Functioning, Disability and Health (ICF) in Social Work 

Practice, Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol.6., No ½, 2007, - 222 p.  

 



Aprūpes pakalpojumos ieviesta integrētā sociālās un 

veselības jomas pieeja

Plānotās attīstības tendences

Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības 
plāns 2022.–2024. gadam

Pieejamāki un atbilstošāki mērķa grupas specifiskajām 
vajadzībām sociālie pakalpojumi

Pieejamāka sociālā aprūpe un psihosociālais atbalsts 

nedziedināmi slimiem klientiem 

Institucionālā aprūpe tuvināta ģimeniskai videi

Sabalansēta sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieku 

noslodze un atalgojums 



Plānotās attīstības tendences

Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
veicināšanai 2021.-2023. gadam
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Mērķis:

sekmēt

integrētas un 

personu ar

invaliditāti

vajadzībām

atbilstošas

atbalsta

sistēmas

attīstību

Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana

Uz personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem 
vajadzībām mērķētas atbalsta pasākumu sistēmas, 
t.sk. starpnozaru līmenī, attīstīšana

Iekļaujošas nodarbinātības stiprināšana

Vides un pakalpojumu piekļūstamības 
nodrošināšana

Stereotipu un aizspriedumu mazināšana
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Individuālais budžets

Obligātais sociālo 

pakalpojumu “grozs”  

pašvaldībās

Atbalsta sistēma bērniem 

ar autiskā spektra 

traucējumiem (valsts 

finansēta sociālā 

rehabilitācija agrīnai 

intervencei)

Starpnozaru 

pakalpojuma attīstības 

modeļi (hospisa aprūpes 

mājās pakalpojumam, 

bērniem ar psihiskās 

veselības traucējumiem)

Psihosociālā 

rehabilitācija vecākiem 

bērna ārstēšanās BKUS 

laikā

Ģimeniskai videi 

pietuvinātā pakalpojuma 

sniegšanas vietas pensijas 

vecuma personām

Paplašināts atbalsts sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanā

(nepieciešams konceptuāls MK atbalsts un 
papildus valsts budžeta līdzekļi) 



Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros
3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojuma noturība un nepārtrauktība jaunu 

ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība 
pensijas vecuma personām” (1) 
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1.kārta: tipveida būvprojekta izstrāde

2.kārta:

1. Piesaistes būvprojekta tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana

2. Būvdarbi

3. Teritorijas labiekārtošana

4. Materiāli tehniskā nodrošinājuma 
iegāde, piegāde un montāža

Galvenās atbalstāmās darbības
Pensijas vecuma personas

ANM
1.k. 61 970 euro (bez PVN)
2.k. 64 874 045 euro (bez 
PVN)

1.k. 2021. IV cet. – 2022. III 
cet.
2.k. 2023. I cet.  – 2024. IV 
cet. 

1.k. VSIA «Šampētera nams»
2.k. pašvaldības  

TAP – 1.k 2021. IV cet.
2.k 2022. II cet.

MK  – 1.k. 2022. I cet. 
2.k. 2022. III cet.



Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros
3.1.2.1.i. investīcijas pirmā kārta

“Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības 
nodrošināšanas pasākumi” (2) 
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1. projekta īstenošanu pamatojošās 

dokumentācijas izstrāde

2. ēkas vides pieejamības nodrošināšanas 

būvdarbi un teritorijas labiekārtošana, 

būvekspertīze, būvuzraudzība un 

autoruzraudzība

3. vides pieejamības ekspertu 

konsultācija;

4. vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, 

aprīkojuma un cita materiāltehniskā 

nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža

Galvenās atbalstāmās darbības
Ēkās, kurās tiek sniegti
labklājības nozares valsts 
pakalpojumi vai pašvaldību 
sociālie pakalpojumi

ANM
7 000 000 euro (bez PVN)
1 ēkai ~ 110 000 eur

2022. I cet.  – 2024. IV cet. 

VSIA «Šampētera nams»
pašvaldības  

TAP – 2022. II cet.
MK  – 2022. III cet.



Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros
3.1.2.1.i. investīcijas otrā kārta 

“Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides 
pieejamības nodrošināšanai” (3) 

1
0

1. projekta īstenošanu pamatojošās 

dokumentācijas izstrāde

2. individuālo (t.sk. daudzīvokļu un 

privātmāju) mājokļu vides 

piekļūstamības uzlabošana personām ar 

invaliditāti: uzbrauktuvju un pacēlāju 

ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas 

telpu pielāgošana, automatizētas vārtu 

atvēršanas ierīkošana u.c.

3. vides pieejamības ekspertu,       

būvekspertu, ergoterapeitu konsultācija;

Galvenās atbalstāmās darbības Personas (t.sk. bērni) ar
kustību traucējumiem

ANM
3 400 000 euro (bez PVN)
1 mājoklim ~ 11 000 eur

2022. II cet.  – 2024. IV cet. 

Pašvaldības

TAP – 2022. III cet.
MK  – 2022. III cet.



ES fondu atbalsts
4.3.5.1. «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamības palielināšana» (1) 

1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamības palielināšana atbilstoši 
individuālajām vajadzībām, atbalsta 
dažādošana aprūpes nodrošināšanai 
cilvēka dzīvesvietā

2. Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveide (tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana, būvdarbi, 
materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde)

3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana mērķa grupas personām

4. Speciālistu apmācības, supervīzija

Galvenās atbalstāmās darbības

Pensijas vecuma personas, 
t.sk. personas ar demenci, 
personas ar GRT un bērni 
ar FT, jo īpaši ar ļoti 
smagiem un multipliem 
funkcionāliem 
traucējumiem 

ESF 31 714 705 euro
+ ERAF tipa atbalsts 44 
309 795  euro

1.k. 2024. I cet.
2.k. 2025. I cet.

Atklāts projektu 
iesniegumu konkurss
pašvaldības, NVO (sociālo 
pakalpojumu sniedzēji)

TAP – 2022. IV cet.
MK  – 2023. I cet. 11



ES fondu atbalsts
4.3.6.3. «Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, 

iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem » (2) 

1. Holistiska psihoemocionālā atbalsta 
nodrošināšana bērnam un likumiskajiem 
pārstāvjiem diagnozes noteikšanas un 
akūtās terapijas periodā ģimenei 
atrodoties slimnīcā – BKUS 

2. Starpinstitucionālās sadarbības 
veicināšana

3. Darbs ar ģimeni un atbalsta sniegšana 
pēcterapijas periodā dzīvesvietā

4. Speciālistu apmācības, supervīzija

Galvenās atbalstāmās darbības Bērni un ģimenes ar 
bērniem ar iespējamu vai 
esošo invaliditāti, 
likumiskie pārstāvji 

4 350 000 euro

2021. VI cet. – 2027.g. 
II.cet.

Ierobežota projektu
iesniegumu atlase –
BKUS (finansējuma
saņēmējs) 

TAP – 2021. III cet.
MK  – 2021. VI cet.
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ES fondu atbalsts
4.4.1.1. «Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā 
(inovācijas)» (3) 
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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

Galvenās atbalstāmās darbības
Personas ar funkcionāliem 
traucējumiem, pensijas vecuma 
personas, t.sk. ar demenci, 
ģimenes ar bērniem, 
bezpajumtnieki, ielu bērni un 
jaunieši, no vielām un procesiem 
atkarīgas personas, personas, 
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma 
vietas u.c.

ESF 21 000 000 euro

1.k. 2022. I cet. – 2023. IV cet.
2.k. 2025. I cet. – 2026. IV cet.
3.k. 2027. I cet. – 2028. IV cet.

Atklāts projektu iesniegumu 
konkurss
NVO, pašvaldības, sociālo 
pakalpojumu sniedzēji

TAP – 2022. II cet.
MK  – 2022. III cet.



PLĀNOTĀ SOCIĀLĀ DARBA ATTĪSTĪBA 
VIDĒJĀ TERMIŅĀ



Plānotās attīstības tendences

Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības 
plāns 2022.–2024. gadam

Stiprināta sociālā darba nozīme un loma citu saistīto
nozaru vidū un sabiedrībā, t.sk. profesijas nostiprināšana
tiesiskajā regulējumā, prakses pētniecības attīstība

Sociālo pakalpojumu sniegšanā un sociālajā darbā
iesaistīto cilvēkresursu analīze, piesaiste un prasmju
pilnveide, t.sk. esošo/nepieciešamo cilvēkresursu
apzināšana/prognozēšana, izglītības programmu/mācībspēku
attīstība, palielināts valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits,
metodiskais atbalsts, profesionālās kompetences pilnveides
pasākumi

Pilnveidota atalgojuma un motivācijas sistēma, t.sk. 
mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem, ģimenes asistentiem, 
izstrādāti objektīvi kritēriji sociālo darbinieku slodzes un 
atalgojuma noteikšanai 

Starpinstitucionālās sadarbības attīstība



ES fondu atbalsts
4.3.5.4. «Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba 

attīstība» (1) 
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1. Tālākizglītības programmu, mācību 
moduļu, metodiku un mācību programmu 
izstrāde un īstenošana;

2. Mācībspēku sagatavošana/attīstība 
(stažēšanās);

3. Supervizoru ar praktisku sociālā darba 
pieredzi sagatavošana

4. Kompensācijas pašvaldībām par 
supervīziju nodrošināšanu

5. Profesionālā atbalsta tīkla izveide sociālā 
darba attīstībai (t.sk. līderības attīstība, 
starpdisciplinārās ekspertu komandas 
pilotprojekta realizācija, izvērtējums par 
citu profesiju pārstāvju pārkvalifikācijas
iespējām);

Galvenās atbalstāmās darbības Sociālā darba speciālisti, iestāžu, 
organizāciju un to struktūrvienību 
vadītāji, aprūpes speciālisti, 
ģimenes asistenti, augstskolu 
mācībspēki, sociālā darba studiju 
programmu studenti

ESF+ 10 599 500 euro (85%) 
VB 1 870 500 euro (15%)
Kopā: 12 470 000  euro

2022. III cet. – 2028. II cet.

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase
LM sadarbībā ar Valsts 
administrācijas skolu

Šobrīd saskaņošanas procesā 
Informatīvais ziņojums



ES fondu atbalsts
4.3.5.4. «Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba 

attīstība» (2) 
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6. Priekšlikumu izstrāde izmaiņām sociālā 
darbinieka profesijas standartā un 
profesionālās kvalifikācijas prasībās 
atbilstoši aktuālajām specializācijām, kā 
arī profesijas standarta aktualizācija;

7. Informatīvi izglītojošo pasākumu 
īstenošana speciālistiem un sabiedrības 
izpratnes un informētības veicināšanai;

8. Izvērtējumu veikšana par sabiedrības 
uzticēšanos pašvaldību sociālajiem 
dienestiem, sociālo darbinieku darba 
apstākļu un atalgojuma novērtējumu, kā 
arī sociālā darba prakses izpēte;

9. Ex – post izvērtējuma veikšana.

Galvenās atbalstāmās darbības Sociālā darba speciālisti, iestāžu, 
organizāciju un to struktūrvienību 
vadītāji, aprūpes speciālisti, 
ģimenes asistenti, augstskolu 
mācībspēki, sociālā darba studiju 
programmu studenti

ESF+ 10 599 500 euro (85%) 
VB 1 870 500 euro (15%)
Kopā: 12 470 000  euro

2022. III cet. – 2028. II cet.

Ierobežota projektu 
iesniegumu atlase
LM sadarbībā ar Valsts 
administrācijas skolu

Šobrīd saskaņošanas procesā 
Informatīvais ziņojums



www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

Nezaudēt degsmi!

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

