Pakalpojumu nodrošināšana DI
projekta ietvaros

Pakalpojumi bērniem ar FT, kuriem izsniegts VDEĀVK
atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
➢

«Atelpas brīža» pakalpojums līdz 30 diennaktīm gada laikā

➢

Sociālās aprūpes pakalpojums:

▪

▪

līdz 50 h nedēļā bērnam līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot);

līdz 10 h nedēļā bērnam no piecu līdz 17 gadu vecumam
(ieskaitot).

!!! Šos pakalpojumus var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI
projekta ietvaros!!!

Pakalpojumi bērniem ar FT, kuriem izstrādāts individuālais
atbalsta plāns, un pakalpojumu izmaksu «griesti»
➢

Dienas aprūpes centra pakalpojums, ja bērna ar FT IAP ir
norādīta šī pakalpojuma nepieciešamība. Pakalpojuma
sniegšanas izdevumus kompensē ne vairāk kā 2 euro par
stundu un kopā ne vairāk kā 2 500 euro par vienu bērnu ar FT
visā projektā īstenošanas laikā.

➢

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- bērniem ar FT tiks
apmaksāti IAP noteiktie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ne
vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
laikā. Pakalpojuma cenai izmaksu kompensēšanai «griesti»
nav noteikti.

«Atelpas brīža» un sociālās aprūpes sniegšanas izdevumu
kompensēšana no ESF projekta līdzekļiem


«Atelpas brīža» pakalpojums, nepārsniedzot 42 euro
diennaktī);



Samaksa sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējam
(stundas likme, nepārsniedzot minimālās algas stundas
tarifa likmi),



No ESF līdzekļiem tiek kompensēti ceļa izdevumi uz/ no
«atelpas brīža» un sociālās aprūpes pakalpojumu
sniegšanas vietām.

Pakalpojumi bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai
audžuģimenēm (ja bērnam DI projekta ietvaros ir izstrādāts
IAP)
➢

Psihologs;

➢

Rehabilitologs;

➢

Fizioterapeits;

➢

Izglītojošās atbalsta grupas.

Bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm –ne vairāk kā
20 sniegšanas reizes visā projekta laikā.

20 pakalpojuma sniegšanas reizes abiem vecākiem/ audžuvecākiem
kopā.

Kādi pakalpojumi bērniem ar FT ir kompensējami
projektā?
➢

Pakalpojumam ir jābūt norādītam individuālajā atbalsta
plānā, aktualizētajiem pakalpojumiem IAP veidlapā (izņemot
«atelpas brīža» pakalpojumu un sociālās aprūpes
pakalpojumu);

➢

Pakalpojumu sniedzējam (izņemot sociālās aprūpes
pakalpojumu sniedzēju) ir jābūt reģistrētam Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā un/vai Ārstniecības personu
vai ārstniecības iestāžu reģistrā. Psihologu pakalpojuma
sniedzējam ir jāatbilst Psihologu likumā noteiktajām
prasībām.

Kā var organizēt pakalpojumu nodrošināšanu DI
projektā?
Pašvaldība organizē pakalpojumu sniegšanu:
•

sniedz pakalpojumu paši (pašvaldības izveidotie vai
pašvaldības piesaistītie sociālo pakalpojumu sniedzēji,
t.sk., deleģējuma līguma ietvaros);

•

slēdz sadarbības līgumu ar citu pašvaldību;

•

iepērk pakalpojumu;

•

slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, ja bērna ar FT
vecāks iesniegumā norādījis konkrētu sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.

Kas ir jādara pašvaldībām, ja pakalpojumu iepērk
saskaņā ar PIL prasībām?

➢

Jānoskaidro DI projektā izvērtētās mērķgrupas vajadzības pēc konkrētiem
pakalpojumiem, kā arī jāapzin cik bērnu ar FT likumiskie pārstāvji
izvēlēsies konkrētu pakalpojuma sniedzēju;

➢

Pirms iepirkuma veikšanas jānosūta iepirkuma
plānošanas reģionam (VPR) saskaņošanai;

➢

Pēc apstiprinājuma no VPR saņemšanas veic iepirkumu, tirgus izpēti.

plānu

Vidzemes

Procesuālais apraksts pakalpojumu piešķiršanai
bērniem ar FT, ja vecāks norādījis konkrētu sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju:
1.

SD pieņem iesniegumu (iesniegumā jānorāda iemesli, kādēļ
izvēlēts konkrētais pakalpojuma sniedzējs);

2.

SD pārliecinās vai bērnam ar FT ir noteikta invaliditāte;

3.

SD pārliecinās vai norādītais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai Ārstniecības iestāžu vai
ārstniecības personu iestāžu reģistrā vai atbilst Psihologu likumā
noteiktajam profesionālās darbības veikšanai, kā arī vai
pakalpojums ir norādīts IAP;

4.

SD pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu;

5.

SD vai pašvaldība slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju;

6.

Pēc pakalpojuma saņemšanas apmaksā pakalpojuma sniedzēja
rēķinu.

Procesuālais apraksts pakalpojumu piešķiršanai bērniem
ar FT, ja vecāks norādījis konkrētu sociālās aprūpes
pakalpojuma sniedzēju
➢

SD pieņem iesniegumu (iesniegumā norāda pakalpojumu sniedzēju,
vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā);

➢

SD pārliecinās vai iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina
personas nodarbinātību (saturīga brīvā laika pavadīšanai nav
nepieciešami attaisnojuma dokumenti);

➢

SD pārliecinās, ka norādītais pakalpojuma sniedzējs:

- nav bērna 1.pakāpes radinieks un vienas mājsaimniecības locekļus,
- pakalpojumu sniedzējam ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar
personu ar invaliditāti;
➢

SD pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

➢

SD vai pašvaldība slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

Lēmuma faktu konstatējošā daļā (sociālās rehabilitācijas un
dienas aprūpes centra pakalpojumam) jābūt norādītam:


bērnam ar FT ir noteikta invaliditāte (termiņš no…līdz….);



bērnam ar FT ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izstrādāts individuālais
atbalsta plāns (IAP) + norādīt informāciju, ja IAP ir aktualizēts (datums);



IAP vai IAP aktualizācijā ir norādīts konkrētais pakalpojums/-i, kurus
likumiskais pārstāvis lūdz piešķirt (nosaukt kāds);



norāda vai bērna ar FT likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir/nav
iesniegumā norādījusi konkrētu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.
Ja ir norādīts konkrēts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, tad jābūt
norādītiem arī argumentiem, kādēļ tieši šis pakalpojumu sniedzējs ir izvēlēts;



ja ir norādīts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs, tad jāatzīmē, ka
tas ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā un/ vai Ārstniecības
personu/ ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst Psihologu likumā noteiktajam
profesionālās darbības veikšanai.

Lēmuma faktu konstatējošā daļā (sociālās aprūpes
pakalpojumam) jābūt norādītam:


bērnam ar FT ir noteikta invaliditāte (termiņš no…līdz….);



jānorāda, ka ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (no kura
laika līdz kuram);



ja kā vēlamais sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir norādīta fiziska
persona, tad tiek apstiprināts fakts, ka norādītā persona nav konkrētā bērna
1.pakāpes radinieks un vienas mājsaimniecības loceklis, un šai fiziskai
personai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.



ja pieprasīts sociālās aprūpes pakalpojums, tad ir jānorāda, ka ir saņemts
apliecinājums par to, ka vecāki strādā, mācās, apmeklē dienas centru utt.

Lēmuma faktu konstatējošā («atelpas brīža» pakalpojumam)
daļā jābūt norādītam:


bērnam ar FT ir noteikta invaliditāte (termiņš no…līdz….);



jānorāda, ka ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (no kura
laika līdz kuram);



jānorāda, ka ir saņemts ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta
izraksta kopija no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no
ārstniecības iestādes "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā
pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības
stāvokli, tai skaitā iekļaujot norādes par bērnam nozīmētajiem
medikamentiem un ordinētajām devām (izraksta derīguma termiņš seši
mēneši);

Lēmuma faktu konstatējošā daļā (bērna ar FT likumiskajam
pārstāvim vai audžuģimenei) jābūt norādītam:


bērnam ar FT ir noteikta invaliditāte (termiņš no…līdz….)



bērnam ar FT ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izstrādāts individuālais
atbalsta plāns (IAP) + norādīt informāciju, ja IAP ir aktualizēts (datums);



norāda vai bērna ar FT likumiskais pārstāvis vai audžuģimene ir/nav iesniegumā
norādījusi konkrētu pakalpojuma sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju (ja
ir norādīts konkrēts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs, tad jābūt
norādītiem arī argumentiem kādēļ tieši šis pakalpojumu sniedzējs ir izvēlēts);



ja norādīts pakalpojumu sniedzējs, tad jāatzīmē, ka norādītais pakalpojumu
sniedzējs ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā un/ vai Ārstniecības
personu/ ārstniecības iestāžu reģistrā vai atbilst Psihologu likumā noteiktajām
prasībām psihologa profesionālās darbības veikšanai.

Pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT un viņu
vecākiem, bērnam sasniedzot pilngadību vai gadījumos,
ja bērnam netiek atkārtoti noteikta invaliditāte
Bērnam ar FT, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, ir tiesības PABEIGT
izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās REHABILITĀCIJAS
pakalpojumus 12 mēnešu periodā pēc pilngadības sasniegšanas arī tajos
gadījumos, ja netiek noteikta invaliditāte. Arī bērniem ar FT (vēl nesasniedzot
18 gadu vecumu), ja netiek atkārtoti noteikta invaliditāte, 12 mēnešu periodā
pēc datuma, kad netiek atkārtoti noteikta invaliditāte, ir tiesības PABEIGT
izmantot atbalsta plānā noteiktos sociālās REHABILITĀCIJAS
pakalpojumus.
Arī bērna ar FT likumiskajam pārstāvim/audžuvecākam ir tiesības PABEIGT
pakalpojumu saņemšanu.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT
➢

Aprūpe mājās;

➢

Dienas aprūpes centra pakalpojums;

➢

Grupu dzīvoklis;

➢

Specializētās darbnīcas;

➢

Īslaicīgās sociālās
pakalpojums;

➢

Atbalsta grupa un grupu nodarbības ;

➢

Speciālistu konsultācijas un individuāls
(psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits utt.)

aprūpes

jeb

«atelpas

brīža»

atbalsts

Vienas vienības izmaksu metodikas ievērošanas
nosacījumi un izmaksas (personām ar GRT)


Sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem personām
ar GRT jāpiemēro vienas vienības izmaksu (VVI) standarta
likmes
http://www.lm.gov.lv/upload/unitcost_9221_31012018.pdf



Ja pakalpojumus nodrošina pašvaldības vai to izveidoti
sociālo pakalpojumu sniedzēji, izmaksas tiek kompensētas
atbilstoši metodikā noteiktajām vienas vienības izmaksām.
Gadījumos, ja pašvaldības veic iepirkumus pakalpojumu
nodrošināšanai atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma
prasībām, izmaksas tiek kompensētas atbilstoši faktiskajiem
izdevumiem, bet nepārsniedzot VVI noteiktos

VVI metodikā noteiktās standarta likmes (piemērojas
pakalpojumiem personām ar GRT)
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums 18,81 EUR dienā
Dienas aprūpes centrs 19,17 / 22,96 EUR dienā
➢ Grupu dzīvoklis 12,77/ 18,64 EUR dienā
➢ Specializētās darbnīcas 16,90 EUR dienā
➢ Aprūpe mājās 6,16 EUR stundā
➢ Neregulāra aprūpe mājās ar drošības pogas pakalpojumu
51,04 EUR/ 57,35 EUR mēnesī
➢ Atbalsta grupa un grupu nodarbības 25,93 EUR nodarbībā
➢ Speciālistu konsultācijas un individuāls atbalsts 25,74 EUR
stundā
➢
➢

Individuālās speciālistu konsultācijas personām ar
GRT
Pašvaldībām pamatdarbības ietvaros jānodrošina sociālā darba
speciālistu atbalsts.

Savukārt citi speciālisti, kuri pakalpojumus sniedz individuālu
konsultāciju vai nodarbību kursa veidā (piemēram, psihologs,
ergoterapeits, logopēds, mākslas terapeits u.tml.) un nodrošina
to kā sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēti
pašvaldības izveidoti vai pašvaldības piesaistīti sociālo
pakalpojumu sniedzēji vai ārstniecības personas un ārstniecības
iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji, vai arī
Psihologu likumā noteiktajam atbilstoši pakalpojuma sniedzēji.

Lēmuma faktu konstatējošā daļā
(pakalpojumiem personām ar GRT)
jābūt norādītam:


personai noteikta invaliditāte, norādot arī invaliditātes grupu un to, ka
personai ir garīga rakstura traucējumi (termiņš no….līdz);



personai ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izstrādāts
individuālais atbalsta plāns (IAP) + norādīt informāciju, ja IAP ir
aktualizēts (datums);



IAP vai IAP aktualizācijā ir norādīts konkrētais pakalpojums (nosaukt
kāds).

Persona ar GRT nevar izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, izņemot
gadījumus, ja pašvaldība ir iepirkusi vairākus viena pakalpojuma
sniedzējus!!!

Aktuāli par pakalpojumu samaksu personām ar GRT
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta«
personas ar GRT atbrīvotas no līdzmaksājumiem par sabiedrībā
balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kuri tiek nodrošināti ar ESF
projektu atbalstu. Klientu līdzmaksājumu daļas kompensācija
jāuzņemas pašvaldībai. Vienlaikus paliek spēkā personas, kas saņem
grupu dzīvokļa pakalpojumu, pienākums samaksāt pakalpojuma
sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu
ekspluatāciju (MK noteikumu Nr.829 22.punkts)

Paldies!

