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ĢVPP Jauniešu māja

Svarīgākie nosacījumi sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidei
! Pakalpojuma sniegšanas vietai ir jābūt ērti izmantojamai
mērķa grupas personām
Atrašanās vieta un vides pieejamība:
• iekļaujošā vidē ārpus ilgstošas aprūpes institūcijas
• ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem un grupu mājas
(dzīvokļa) pakalpojumi cilvēkiem ar GRT - pēc iespējas
dzīvojamās mājās un dzīvokļos
• vides pieejamība jāņem vērā visu telpu plānojumā
• katrā atsevišķi reģistrējamā pakalpojumā pilna apjoma
pakalpojumam ir jābūt pieejamam arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

Svarīgākie nosacījumi sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidei (2)

• Veidojot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām un bērniem
vienā ēkā, daļu telpu var izmantot abas mērķa grupas, bet daļai jābūt
atsevišķām
• Dienas aprūpes centram un specializētajai darbnīcai ir jānodrošina
iespēja saņemt pakalpojumu pilnu darba dienu
• Arī sociālās rehabilitācijas centri bērniem ir jāreģistrē sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā
! Visu pakalpojumu izveidē ir jāņem vērā MK 13.06.2017.
noteikumos Nr. 338 noteiktās prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem - tās ir tikai minimālās prasības
Vides pieejamības vadlīnijas:
http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_20142020/pieejamiba_12042018_LM_vadlinijas.pdf

Dienas aprūpes centrs un specializētās
darbnīcas

! Jānodrošina iespēja saņemt pakalpojumu pilnu darba dienu
• Vispārējās prasības:
• speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības
notiek telpā, kurā iespējams ievērot konfidencialitāti
• nodrošināta uzgaidāmā telpa ar sēdvietām un iespēju
izmantot sanitāro telpu ar tualeti un roku mazgātni
• Specifiski dienas aprūpes centram – telpas klientu spēju un
prasmju attīstīšanai, individuālam atbalstam, atpūtai, brīvā laika
pavadīšanai, maltītēm
• Specifiski specializētajām darbnīcām – darba telpas ar
atbilstošu aprīkojumu, garderobe vai pārģērbšanās vieta, duša,
atpūtas telpa ar iespēju paēst, telpa personālam

Grupu māja (dzīvoklis)
personām ar garīga rakstura traucējumiem

•

ērts mājoklis, kurā cilvēks dzīvo un saņem individuālu
atbalstu ikdienas dzīvē un sociālo problēmu risināšanā

•

dzīvojamo istabu platība – vairāk par minimāli noteiktajiem 6
m2, pēc iespējas – atsevišķa dzīvojamā istaba katrai personai,
bet paredzot iespēju dzīvot arī pāriem

•

sanitārās telpas, dušas un virtuves, pēc iespējas - kopā ar
dzīvojamajām istabām

•

jāparedz telpa vai vieta personīgās veļas mazgāšanai un
žāvēšanai

•

sanitāro telpu un dušu skaits, pēc iespējas - vairāk par minimāli
noteikto 1 uz 6 personām, t.sk vienā stāvā ar dzīvojamo istabu,
nodrošinot vides piejamību

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

•

ērts mājoklis, līdzīgs parastai ģimenes mājai vai dzīvoklim

•

nav jāpiemēro MK 12.12.2000. noteikumi Nr.431 “Higiēnas
prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības, bet tas
nenozīmē, ka pakalpojumu var veidot «sliktāku» par institūciju

•

galvenokārt dzīvojamās un atpūtas telpas bērniem, minimālas –
personālam. NĒ izolatoriem, aktu zālēm, sporta zālēm u.c.
mājoklim neraksturīgām telpām

•

sanitāro telpu un dušu skaits, novietojums – domājot par
lietošanas ērtumu

•

sadzīves un pašaprūpes iemaņu apguve - gatavot ēdienu, mazgāt
un gludināt apģērbu, kopt apavus un dzīvojamās telpas

Cik liels mājoklis ir ērts mājoklis?

Naudas plūsmas mehānismi DI ERAF
projektos:

Pēc vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanas:
• var pieprasīt sadarbības iestādei avansa maksājumus, kuru
kopsumma nepārsniedz 90% no projektam piešķirtā ERAF
un valsts budžeta dotācijas pašvaldībai līdzfinansējuma
kopsummas
• avansu sadarbības iestāde var izmaksāt vairākos
maksājumos
Pēc iepirkumu līgumu (projektēšana, būvniecība) noslēgšanas:
• var pieprasīt Valsts kases aizņēmumu projekta
attiecināmajām izmaksām

Aktualitātes DI programmās:
MK 11.10.2019. sēdēs lēmums (protokols Nr.47, 3.§):
• DI ERAF programmai piešķirts papildu finansējums 10 383 676 EUR
• DI ESF programmai piešķirts papildu finansējums –
7 437 654 EUR
• pieejama DI ERAF un DI ESF programmas snieguma
rezerve
DI NVO programmas otrā atlase – 2019.gada novembrī /
decembrī
• palielinātas izmaksas uz 1 bērnu – 4 135 EUR
• palielināta maksimālā projekta kopsumma – 206 750 EUR
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atbildiga.iestade@lm.gov.lv
67021600
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
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