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Latvijas Republikas Satversme
• 104. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. 

• 106. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. 

• 109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

• 111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Normatīvais regulējums

Likums:  “Par sociālo drošību”

• Sociālā drošība balstās uz trijiem vaļiem: obligātā sociālā apdrošināšana, sociālais atbalsts, kā arī sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.

Obligātā sociālā apdrošināšana ir piespiedu pasākums, lai nodarbinātās personas parūpējas par savu drošību darbspēju ierobežojumu periodā.

Sociālais atbalsts universālo pabalstu sistēmas ietvaros sniedz atbalstu iepriekš definētām sociālajām grupām. Savukārt sociālie pakalpojumi un

sociālā palīdzība ir orientēta uz atbalstu konkrētām personām (mājsaimniecībām) pēc individuāla vajadzību izvērtējuma.

• Likums nosaka sociālās drošības sistēmas veidošanas un darbības principus, personu galvenās sociālās tiesības un pienākumus, to realizēšanas

pamatnosacījumus, kā arī reglamentē sociālo pakalpojumu veidus. Likuma mērķis ir nodrošināt, lai sociālie pakalpojumi tiktu sniegti savlaicīgi un

institūcijas, kas ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu, būtu viegli pieejamas.



Normatīvais regulējums darba attiecībās 

Darba aizsardzības likums

• Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto un pašnodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu

pārstāvju, pašnodarbināto, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā

Darba aizsardzības vispārīgie principi:
1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;
2) novērš darba vides riska cēloņus;

3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš 
tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;
4) ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;
5) bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;
6) izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;
7) dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;
8) novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;
9) veic nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;
10) darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personām.

Darba likums

• Regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistošs visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un
darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata. Būtiski ir atvaļinājuma nosacījumi, kā arī darba devēja pienākumi
nodrošināt atsevišķām sociālajām grupām nepilna laika darbu (134.panta 2.daļa). Šobrīd problēma ir tā, ka šī norma nav saskaņota ar normām,
kas regulē sociālās apdrošināšanas iemaksu minimālo apmēru. No šā gada augusta būs pienākums nodrošināt vismaz 5 brīvas dienas gadā
aprūpētājiem.



Veselības aprūpes finansēšanas likums
Likuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, lai veicinātu 
labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes finansējumu un tā efektīvu izlietojumu, tādējādi sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības 
veselības rādītāju uzlabošanos.
Būtiskākais uz šī likuma un Ārstniecības likuma pamata izdotais normatīvais akts ir Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 555 
“Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

Veselības aprūpe

Pacientu tiesību ikums

Likuma mērķis ir veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības 
aprūpē, kā arī nodrošināt viņam iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses.

Farmācijas likums

Reglamentē darbību farmācijas jomā. Likuma mērķis  - nodrošināt kvalitatīvu, medicīniski piemērotu un atbilstoša profilaktiska, dziedinoša un diagnostiska līmeņa 
zāļu ražošanu un izplatīšanu. Būtiskākais uz šī likuma pamata izdotais normatīvais akts ir Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 
“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”

Ārstniecības ikums
Regulē attiecības ārstniecībā, lai nodrošinātu slimību vai traumu kvalificētu profilaksi un diagnostiku, kā arī kvalificētu pacienta ārstēšanu un rehabilitāciju un 
noteikt īpašus ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības tiesiskā regulējuma noteikumus. 



Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu»

• Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai piespiestu personas apdrošināt risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar slimību, invaliditāti, maternitāti, 

paternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu. Likums nosaka valsts obligātās sociālās apdrošināšanas vispārīgos 

principus, kā arī regulē tās finansiālo un organizatorisko struktūru un noteic to personu loku, par kurām valsts veic sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts 

pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem. No šajās valdlīnijās aplūkojamajām sociālajām grupām tās ir personas, kuras saņem maternitātes, 

paternitātes, slimības, bērna kopšanas vai bērna invalīda kopšanas pabalstu, kā arī par personām ar invaliditāti, kuras nav reģistrētas kā darba ņēmēji. Kārtību, kādā valsts veic šīs 

iemaksas regulē uz šī likuma pamata ir izdoti Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumi Nr.230. 

Sociālā apdrošināšana

Likums «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»

• Likuma uzdevums ir regulēt slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un apbedīšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī noteikt personas, kurām ir

tiesības uz šiem pabalstiem, un gadījumus, kad rodas minētās tiesības.

Likums «Par valsts pensijām»

• Likuma uzdevums ir noteikt uz obligātām apdrošināšanas iemaksām balstītas valsts pensiju apdrošināšanas sistēmas principus un kārtību, kādā pensiju nodrošina vecuma,

invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā. Vecuma pensija, galvenokārt, izriet no darbmūža laikā uzkrātā pensiju kapitāla. Invaliditātes pensijas priekšnoteikums ir ar

apdrošināšanas stāžs, kas nav mazāks par trim gadiem. Pirmās un otrās invaliditātes gadījumā pensija izriet no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Savukārt trešās grupas

invaliditātes gadījumā pensija ir t.s. bāzes līmenī, kas šobrīd ir 136 euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības — 163 euro. Gan vecuma, gan invaliditātes pensijām ir minimālā

apmēra ierobežojums.

• Ar pensiju likumu cieši saistīts ir Valsts fondēto pensiju likums, kas regulē t.s. Otrā līmeņa pensiju sistēmu.



Sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā

Apdrošinātajai personai paredzētas šādas naudas izmaksas:

1. slimības pabalsts;

2. atlīdzība par darbspēju zaudējumu;

3. papildu izdevumu kompensācija.

Apdrošinātajai personai paredzēti šādi pakalpojumi:

1. ārstēšana, aprūpe un medicīniskā rehabilitācija;

2. pārkvalifikācija;

3. profesionālā rehabilitācija.

• Tiesību uz atlīdzību pārņēmējam paredzēta atlīdzība par apgādnieka zaudējumu darba nespējīgajiem apdrošinātās

personas ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā.

• Piešķirot apdrošināšanas atlīdzību, par pamatu tiek ņemta apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas

iemaksu alga. Atlīdzībai ir maksimālā apmēra ierobežojums.

• Likums nosaka obligātās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām organizēšanu. Likuma mērķis ir 

nodrošināt personai, ja tā cietusi nelaimes gadījumā darbā vai saslimusi ar arodslimību, apdrošināšanas atlīdzību, atveseļošanos, 

darbspēju atgūšanu un integrāciju sabiedrībā, garantēt tiesību uz atlīdzību pārņēmējam materiālu nodrošinājumu, kā arī nodrošināt 

preventīvo pasākumu realizēšanu, lai uzlabotu darba vidi. Saskaņā ar šo likumu personām, kuru invaliditātes cēlonis ir nelaimes 

gadījums darbā vai arodslimība, piešķir un izmaksā atlīdzību par darbspēju zaudējumu .



Sociālās apdrošināšanas pabalsti

• Nodrošina sociāli apdrošinātām vai to apgādājamām personām no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem. Tie ir atkarīgi no

iemaksu algas tā saucamajā kvalifikācijas periodā (IAKF), kas var būt no 6 līdz 36 mēnešiem un atsevišķos gadījumos ilgāk.

• Slimības pabalsts (75% līdz 80% no IAKF). Ir vairāki saņemšanas termiņa ierobežojumi.

• Maternitātes un paternitātes pabalsts (80% no IAKF);

• Vecāku pabalsts (43,75% līdz 60% no IAKF). Ja persona ir nodarbināta uz pilnu vai nepilnu laiku, tad tie ir 13% līdz 18% no IAKF;

• Invaliditātes pensija (ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem). Pirmās un otrās grupas invaliditātes gadījumā pensija izriet no

sociālās apdrošināšanas iemaksām. Savukārt trešās grupas invaliditātes gadījumā pensija ir t.s. bāzes līmenī, kas šobrīd ir 136 euro, bet

personām ar invaliditāti kopš bērnības — 163 euro.

• Apgādnieka zaudējuma pensija (AZP) piešķir apgādnieka nāves gadījumā bērniem līdz 18 vai 24 gadu vecumam, ja bērns mācās. AZP tiek

atvasināta no iespējamās vecuma pensijas (IVP), kādu persona būtu uzkrājusi strādājot līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Ja ir viens

apgādājamais, tad izmaksā 50% no IVP, ja ir divi apgādājamie, tad izmaksā 75% no IVP, savukārt ja ir trīs vai vairāk apgādājamie, tad izmaksā

90% no IVP. AZP ir minimālā apmēra ierobežojums.

• Bezdarbnieka pabalsts – atkarībā no apdrošināšanas stāža un pabalsta saņemšanas ilguma var būt 65% līdz 22,5% no IAKP. Ir saņemšanas

termiņa ierobežojums.



Valsts sociālie pabalsti

Valsts sociālo pabalstu likums

• Valsts sociālie pabalsti ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai

kad šīs personas nespēj gūt ienākumus. Likuma mērķis ir noteikt valsts sociālo pabalstu veidus, to personu loku, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem, šo pabalstu

piešķiršanas nosacījumus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī ar šiem pabalstiem saistīto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

• Saskaņā ar šo likumu piešķir:

• .Ģimenes valsts pabalsts (25 līdz 100 euro katram bērnam atkarībā no apgādājamo skaita);

• Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta bērnam ar invaliditāti vai ar celiakiju slimiem bērniem (106,72 euro mēnesī);

• Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts (313 euro mēnesī). Piešķir, ja ir īpašs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEAVK) atzinums. Par

nenodarbinātiem aprūpētājiem valsts veic VSAOI);

• Bērna kopšanas pabalsts (171 euro mēnesī, apdrošinātām personām vienlaikus maksā vecāku pabalstu);

• Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai (215 līdz 258,00 euro mēnesī);

• Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu (54,07 euro mēnesī);

• Atlīdzība par audžuvecāku pienākumu pildīšanu (no 171 līdz 273 euro mēnesī atkarībā no bērnu skaita);

• Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās (79,68 euro par katru pilnu sešu mēnešu periodu);

• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (109 līdz 136 euro mēnesī);

• Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. (213 līdz 313 euro mēnesī). Piešķir, ja ir īpašs VDEAVK atzinums;

• Bērna adopcijas pabalsts, bērna piedzimšanas pabalsts (421 euro) u.c.



Sociālie pakalpojumi un sociālā

palīdzība



Krīzes situācijā ir jāvēršas sociālajā 
dienestā!
• Pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai

iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

• Ja pašvaldība ir saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt nepieciešams sociālās

aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā palīdzība, pašvaldībai ir pienākums

pārbaudīt saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un

sociālās palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām

saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai

sociālā palīdzība saņemama, kā arī par nepieciešamajām darbībām no personas un tās tuvinieku

puses.

• Ja personai nav deklarētās dzīvesvietas, tad sākotnējo atbalstu sniedz pašvaldība, kuras teritorijā

persona ir izvēlējusies dzīves vietu.



Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• Tā mērķis ir noteikt sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālās

palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību,

kā arī sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanas principus.

• Uz šī likuma pamata ir izdoti:

• Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīlī noteikumi Nr. 138 «Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu», kas noteic

kārtību, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus, kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā arī

klienta aprūpes līmenim atbilstoša valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma

finansēšanas kārtību.

• Ministru kabineta 2003.gada 27.maijā noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta», kas noteic kārtību, kādā

klients, kurš saņem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, maksā par pakalpojumu, un kārtību, kādā

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu.

• Pašvaldību pienākumus sociālajā jomā nosaka arī likums «Par pašvaldībām» un

• likums «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».

• Savukārt to personu loku, kurām ir pienākumi pret tuviniekiem situācijās, kad viņiem nepieciešama palīdzība, nosaka arī

Civillikums.



Sociālā palīdzība
• Mērķis: sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu

ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu

saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai vai atbalstu

krīzes situācijās.

• Minimālo atbalstu iespēju robežās salāgo ar reālo sociālekonomisko situāciju valstī,

cenšoties saglabāt motivāciju dalībai darba tirgū, un veidojot samērīgu proporciju, kādā

sabiedrības vairākums ir finansiāli spējīgs atbalstīt sabiedrības mazākumu ar zemiem

ienākumiem.

• Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz personas un tās mājsaimniecības materiālo

resursu (ienākumu un īpašuma) izvērtējumu, paredzot klienta līdzdarbību.

• Sociālo palīdzību Latvijā nodrošina pašvaldības.



Sociālā aprūpe
Pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas

grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas

dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Mērķi:

• Nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un iespēju robežās mazināt dzīves kvalitātes

pazemināšanos;

• Aizvietot tuvinieku rūpes, ļaujot viņiem saglabāt ekonomisko aktivitāti un dzīvot savu dzīvi;

• Pēc pakalpojuma sniegšanas veida iedalās pakalpojumi personas dzīvesvietā vai ilgstošas

sociālās aprūpes institūcijā.

• personas dzīvesvietā — pakalpojumi ir tuvināti ģimenes videi [aprūpe mājās, pakalpojumi dienas

aprūpes centrā, servisa dzīvoklis, grupu māja (dzīvoklis) u.c.];

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā —nodrošina personai, kura

vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājokli, pilnu aprūpi un iespēju robežās arī

sociālo rehabilitāciju.



Sociālā rehabilitācija

• Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai

uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

• Psihosociāla rehabilitācija — sociālās rehabilitācijas virziens, kurš attiecas uz personu un tās

ģimeni un kura mērķis ir nodrošināt atbalstu psihosociālo problēmu risināšanā;

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā — pakalpojumi, kas ir pieejami

dzīvesvietā (individuāls sociālais darbs ar klientu, specializēto darbnīcu pakalpojumi, krīzes

centru, dienas aprūpes centru u.c. pakalpojumi);

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā — nodrošina personai atbalstu virzībai uz

sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.



Sociālais darbs

• Profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un

sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt

šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.



Invaliditātes likums
• Nosaka kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un 

invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos atbalsta pasākumus. Likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku 

personām ar prognozējamu invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti. 

Uz Invaliditātes likuma pamata ir izdoti:

• Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumi Nr. 578 «Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma

saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā», kas noteic funkcionēšanas

traucējumus, atbilstoši kuriem persona ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai persona ar

funkcionēšanas traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā, var saņemt pakalpojumu darbspēju

atjaunošanai sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem.

• Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.805 «Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un

darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi», kas noteic

kārtību, kādā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija veic prognozējamas invaliditātes,

invaliditātes un darbspēju ekspertīzi un nosaka prognozējamu invaliditāti, darbspēju zaudējumu, kritērijus atzinuma

sniegšanai par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību personām ar invaliditāti, kurām ir būtiski pārvietošanās

traucējumi un medicīniskās indikācijas īpašai kopšanai personai no 18 gadu vecuma.



VDEĀVK uzskaitē esošo personu ar invaliditāti skaits 2019.g
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Ja ir pazīmes, kas liecina par prognozējamu invaliditāti vai invaliditāti     

• Vispārējā gadījumā ir jāvēršas pie ģimenes ārsta / pediatra. 
• Tālākā rīcība veselības aprūpes jomā saskaņā ar mediķu ieteikumiem.
• Nodarbinātajām personām ārstēšanās periodā ir tiesības uz slimības naudu (maksā darba devējs) un slimības pabalstu saskaņā ar

likumu par Maternitātes un slimības apdrošināšanu. Ja ir saslimis bērns, vecākam ir tiesības uz slimības pabalstu. 
• Latvijā nepastāv tā saucamā integrētā veselības aprūpes sistēma, kad pirmā veselības aprūpes institūcija, kurā pacients ir vērsies, 

nodrošina organizatoriskos pasākumus turpmākai pacienta veselības aprūpei. Līdz ar to turpmākie pasākumi lielā mērā ir atkarīgi 
no pacienta (viņa pārstāvja) iniciatīvas. 

• Nepārejošu veselības traucējumi gadījumā VDEĀVK nosaka darbspēju ierobežojumu līmeni: 3.grupa – no 25 līdz 59%; 2.grupa – no 
60 līdz 79% un 1.grupa – 80% un vairāk. Smagākos gadījumos izvērtē  arī īpašas kopšanas nepieciešamību. Bērniem darbspēju 
ierobežojumu līmeni nenosaka. 

• Personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī 
īpašu atbalstu nodarbinātības veicināšanai.  

• Ja darbspēju ierobežojumi ir saistīti ar nelaimes gadījumu darbā, tad personas sociālās garantijas tiek piešķirtas saskaņā ar likumu 
«Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām». 

• Pārējos gadījumos sociāli apdrošinātām personām ir tiesības uz invaliditātes pensiju, savukārt sociāli neapdrošinātām personām ir 
tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstu.

• Ja VDEĀVK konstatē īpašas kopšanas nepieciešamību, tad piešķir pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu. Īpašas 
kopšanas nepieciešamību var noteikt arī personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu. 

• Ja īpaša kopšana ir nepieciešama bērnam, tad gadījumā, ja vecāks nav nodarbināts, valsts papildus veic arī sociālās apdrošināšanas 
iemaksas.  

• Nepieciešamības gadījumā atbalstu sniedz pašvaldība. 



Vajadzību pēc aprūpes noteikšana

• Sociālos pakalpojumus sniedz, tikai pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas

individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

• Lai kaut kas notiktu, ir jāvēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.

• Sociālā darba speciālists veic vajadzību pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem izvērtēšanu.

• Sociālā darba speciālists apmeklē klientu dzīvesvietā un aizpilda novērtējumu, balstoties uz:

• Klienta un tuvinieku pausto informāciju

• Saviem novērojumiem

• Ģimenes ārsta u.c. speciālistu sniegto informāciju.

• Kopā dzīvojošo tuvinieku iespējām piedalīties aprūpē (vecums, veselības stāvoklis vai

nodarbinātība)



Aprūpes vajadzību izvērtēšanas algoritms

Aktivitātes

• Ēšana (t.sk. sagatavošana, barošana)

• Mobilitāte (t.sk. ģērbšanās)

• Sevis apzināšanās, kognitīvās spējas

• Uzvedība un saziņa

• Higiēna

• Mājas darbi

Veiktspēja, patstāvība / 
atbalsta intensitāte

1. Neatkarīgs – 4 punkti – pilnībā veic patstāvīgi, spējas/ 

funkcionalitāte nav traucēta

2. Gandrīz neatkarīgs – 3 punkti – mēģina un lielākoties 

spēj veikt patstāvīgi, spējas/funkcionalitāte ir traucēta 

atsevišķu darbību veikšanai. 

3. Daļēji atkarīgs – 2 punkti – nespēj veikt patstāvīgi, 

spējas/funkcionalitāte ir traucēta un bez palīdzības 

nespēj veikt saistītās darbības. 

4. Būtiski atkarīgs – 1 punkts – nespēj veikt patstāvīgi, 

spējas/funkcionalitāte ir traucēta.

5. Atkarīgs – 0 punktu – nespēj veikt patstāvīgi, 

spējas/funkcionalitāte nepiemīt.



Aprūpes pakalpojuma izvēle

Aprūpes pakalpojumu veidi

• Drošības poga

• Aprūpe mājās 

• Silto pusdienu piegāde mājās 

• Dienas aprūpes centrs

• Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā (sociālās gultas) 

• Aprūpētā dzīvesvieta*

• Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā

Lēmuma pieņemšana

1. Primāri nodrošina vajadzības ar pakalpojumiem, kuri 

neprasa mainīt dzīvesvietu.

2. Jo plašāks aprūpes pakalpojumu klāsts dzīvesvietā, jo 

vēlāk būs nepieciešams pakalpojums institūcijā.

3. Ja pakalpojumu klāsts un apjoms dzīvesvietā nav 

pietiekams, tad ir tiesības uz pakalpojumu institūcijā.

* Ja aprūpes vajadzību apjoms ir liels



No valsts budžeta finansē pakalpojumus:

• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz

2003.gada 1.janvārim;

• pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura

traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un aprūpes līmeņa dēļ

nepieciešams saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

institūcijā;

• bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un

ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti

smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem, kuriem

funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai

audžuģimenē;

• bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem — uz laiku, līdz bērns

atgriežas ģimenē vai tiek uzsākta viņa aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.



Vispārīgie samaksas nosacījumi par 
pakalpojumiem

• Latvijā ir sistēma, ka arī tad, ja pakalpojumi nav personas un tās tuvinieku izvēle, bet sociālā dienesta konstatēta

objektīva nepieciešamība, personas pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas pakalpojumiem.

• Turklāt, ja klients nespēj samaksāt, tad jāmaksā personām, kuras Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

likuma (SPSPL) izpratnē ir uzskatāmas par apgādniekiem.

• Savukārt ja klients vai viņa apgādnieki nespēj samaksāt par pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no

pašvaldības budžeta.

• Nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas institūcijā regulē Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 «Noteikumi par sociālo

pakalpojumu saņemšanu» (turpmāk arī Noteikumi Nr.138).

• Detalizēti samaksas nosacījumus regulē Ministru kabineta 2003.gada 27.maijā noteikumi Nr.275 «Sociālās

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek

segtas no pašvaldības budžeta» (turpmāk arī Noteikumi Nr.275).

• Šo nosacījumu dēļ kāds no tuviniekiem nereti samazina darba slodzi vai vispār pamet darba tirgu.



Personas, kuras aprūpē tuvinieku ar invaliditāti

Personas, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti
Aptuveni 2,3 tūkstoši personu. 
Kopš 2006.gada šīs personas saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu.  2020.gadā pabalsts  ir 313 euro mēnesī un, ja persona nav 
nodarbināta, no valsts pamatbudžeta par šo personu tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. 
Problēmas
Lielā daļā gadījumu aprūpi ir grūti savienot ar pilna laika darbu klātienē. Ir iespējams strādāt attālināti, ja to pieļauj nodarbinātības raksturs;
No valsts pamatbudžeta veiktās iemaksas pensiju apdrošināšanai 14,23 euro (20% no 71,14 euro) ir ļoti niecīgas un neveido nopietnu 
pensiju kapitālu;
Nav pietiekamā apjomā pieejami asistenta pakalpojumi. 

Personas, kuras aprūpē tuvinieku invalīdu, kuram nepieciešama kopšana
Aprūpējamo personu skaits ir aptuveni 2,1 tūkstotis. To personu skaits, kuras pašas uzņemas tuvinieku aprūpi un šī iemesla dēļ ir 
samazinājušas darba slodzi vai pārtraukušas algotu darbu, nav zināms, jo šāda statistika netiek apkopota. 
Kopš 2007.gada aprūpējamās personas saņem pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. 2020.gadā  pabalsts atkarībā no 
invaliditātes iestāšanās laika ir no 213 līdz 313 euro.  Šis pabalsts ļauj personai izvēlēties aprūpes sniedzēju un aprūpes veidu. Parasti šo 
funkciju veic kāds no tuviniekiem, bet pastāv iespēja saņemt pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja. 



Nepieciešamība aprūpēt citu tuvinieku 
Parasti aprūpējamais ir pensijas vecuma persona, kurai nav veikta darbspēju ekspertīze un nav noteiktas medicīniskās indikācijas īpašai kopšanai. 
Aprūpi visbiežāk veic vai nu dzīvesbiedrs, vai kāds darbspējas vecumā esošs tuvinieks. Bet tiek izmantota arī ārpakalpojumu sniedzēju aprūpe. 2019.gadā dažādas 
intensitātes aprūpi mājās ārpakalpojumu veidā saņēma 14,2 tūkstoši pensijas vecuma personu. Daļā gadījumu personas, kas uzņemas veikt tuvinieku aprūpi, šī iemesla dēļ 
ir samazina darba slodzi vai pārtrauc algotu darbu. Šo personu skaits nav zināms, jo šāda statistika netiek apkopota.   
Ja personai ir nepieciešama pilna laika aprūpe (visbiežāk gadījumos, kad personai patiesībā būtu nepieciešama aprūpe institūcijā, bet tā tiek atteikta, ja tuvinieki 
neuzņemas saistības to apmaksāt), tad iespējas strādāt ir ļoti ierobežotas. 

Problēmas
Normatīvajā regulējumā nav nodalīti gadījumi, kad ilgstošs sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā ir personas [un tās tuvinieku] izvēle, no gadījumiem, kad ilgstoša 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ir pašvaldības sociālā dienesta konstatēta nepieciešamība. Pirmajā gadījumā ir tikai normāli, ka klienta 
[vai viņa tuvinieku] pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Savukārt gadījumos, kad ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums institūcijā ir pašvaldības sociālā dienesta konstatēta nepieciešamība, šāds nosacījums nebūtu attiecināms.
Tomēr Latvijā arī uz gadījumiem, kad ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ir pašvaldības sociālā dienesta konstatēta nepieciešamība, 
tiek attiecināts nosacījums, ka klienta nepietiekamas maksātspējas gadījumā viņa “apgādniekiem” ir pienākums ir samaksāt par aprūpējamās personas saņemtajiem 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. 
Klienta apgādnieki Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē ir ne tikai personas attiecībā uz saviem lejupējiem, bet arī attiecībā  uz augšupējiem. Tas tiek 
pamatots ar Civillikuma 188.pantu, kas paredz  pienākumu rūpēties par saviem vecākiem.
Jānorāda, ka iepriekšminētā norma ir radusies laikā, kad bija cita valsts pārvaldes sistēma, cita nodokļu sistēma un to īpatsvars, cita sociālās drošības sistēma, citi 
cilvēktiesību nosacījumi, proti, laikā, kad nebija pensiju sistēmas tās mūsdienu izpratnē. Dzimtas atbildības sistēma relatīvi veiksmīgi darbojās agrārā sabiedrībā vienotas 
mājsaimniecības ietvaros, bet pārejas periodā no feodālās uz moderno ekonomiku, vecā sistēma saprotamu iemeslu dēļ kļuva neefektīva, kā rezultātā sāka veidoties 
pensiju sistēmas. 
Šobrīd Latvijā ir balstīta sociālajā apdrošināšanā un paaudžu solidaritātes modelī, kas noteic, ka personas pašas kopā ar darba devēju darbmūža laikā veic iemaksas, no 
kurām veidojas tā saucamais virtuālais personas pensijas kapitāls, kam segumu paaudžu solidaritātes ietvaros nodrošina darbspējas vecumā esošo nodarbināto personu 
kopums, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas. Gadījumā, ja personai nav lejupējo,  tad aprūpes pakalpojumu finansē no klienta pensijas un pašvaldības budžeta, kas 
veidojas no nodokļu maksājumiem. Savukārt, ja klientam ir lejupējie, tad izmaksas ir jāsedz no klienta pensijas un tuvinieku maksājumiem, kuri vienlaikus veic nodokļu 
maksājumus vispārējās paaudžu solidaritātes sistēmas uzturēšanai. 



Ilgstošas aprūpes pakalpojuma 
piešķiršanas un  samaksas algoritms
• Noteikumu Nr.275 pamatnosacījums ir, ka pakalpojumu institūcijā sniedz uz civiltiesiska līguma pamata.

• Saskaņā ar augšminētajiem noteikumiem, lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais

pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo

risinājumu (Noteikumi Nr.138, 10.punkts).

• Sociālais dienests mēneša laikā (Noteikumi Nr.138, 11.punkts):

• novērtē personas vajadzības un:

• vai nu atzīst, ka pakalpojums nav nepieciešams, un pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu;

• vai atzīst, ka pakalpojums ir nepieciešams.

• ja ir konstatēts, ka pakalpojums ir nepieciešams, tiek izvērtētas personas iespējas apmaksāt pakalpojumu un:

• ja persona nav atzīta par trūcīgu, tiek noslēgta vienošanās (civiltiesisks līgums starp klientu un sociālā

pakalpojuma sniedzēju) (Noteikumi Nr.275, 2.punkts);

• ja persona ir atzīta par trūcīgu un personai nav apgādnieka (apgādnieku), tiek pieņemts lēmums par

pašvaldības finansēta sociālā pakalpojuma piešķiršanu (Noteikumi Nr.275, 4.punkts);



Ilgstošas aprūpes pakalpojuma piešķiršanas un  samaksas 
algoritms -2
Savukārt, ja persona ir atzīta par trūcīgu un tai ir apgādnieks (apgādnieki), tiek veikta apgādnieka palīdzētspējas izvērtēšana un:

• ja personas apgādnieka tā atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem (Noteikumi Nr.275, 5.3.punkts), tiek piedāvāts noslēgt vienošanos (civiltiesisku līgumu

starp klientu, viņa apgādnieku un pakalpojuma sniedzēju) un gadījumā, ja apgādnieks piekrīt slēgt vienošanos, tiek pieņemts lēmums piešķirt sociālo

pakalpojumu;

• ja apgādnieks var segt daļu no izmaksām un apgādnieks slēdz civiltiesisku līgumu par iesaistīšanos pakalpojuma sniegšanas daļējā apmaksā, tiek pieņemts

lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu un daļēju izmaksu segšanu no pašvaldības līdzekļiem (Noteikumi Nr.275, 5.4.punkts);

• ja apgādnieka palīdzētspēja neatbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, jo nodrošināt sociālo ir

pašvaldības pienākums.

• Problēma ir tad, ja apgādnieka palīdzētspēja atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, bet apgādnieks neslēdz vienošanos (jo tas, piemēram, kredītu vai īres

maksājumu dēļ apdraud tās mājsaimniecības maksātspēju), tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu. Veidojas situācija, ka

persona, kurai nav bērnu, saņem pakalpojumu bez ierunām. Savukārt persona, kurai ir bērni, kuri strādā un maksā nodokļus, tostarp, lai nodrošinātu

līdzekļus veco ļaužu uzturēšanai, lai saņemtu pakalpojumu, ir ir jāvēršas tiesā pret lejupējiem.

• Pašvaldība var noteikt klientam labvēlīgāku samaksas kārtību par pakalpojumu (Noteikumi Nr.275, 6.punkts). Attiecībā uz pakalpojumiem ilgstošas aprūpes

pakalpojumiem institūcijā labvēlīgāku samaksas kārtību ir noteikušas Rīgas un Tukuma pašvaldības.



Aprūpes pakalpojumu samaksas nosacījumi Rīgā

•Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, maksā pašvaldība
Aprūpe dzīvesvietā (aprūpe 

mājās, siltās pusdienas)

• 100% maksā pašvaldība
Dienas aprūpes centrs (personām 

ar demenci/ GRT/ bērniem)

• Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, maksā pašvaldība
Aprūpētā dzīvesvieta (paplašinātā 

aprūpe mājās)

• Ja ienākumi līdz 500 eiro mājsaimniecības loceklim, maksā pašvaldība
Īslaicīgā sociālā aprūpes 

institūcijā (sociālās gultas)

• 85% no klienta ienākumiem
Sociālās aprūpes centrs 

(pansionāts)



Aprūpe mājās bērniem Rīgā

Kam ir tiesības?

• Bērni ar funkcionāliem traucējumiem līdz 20 gadu 

vecumam

• VDEĀVK atzinums par īpašās kopšanas 

nepieciešamību

• ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir 

nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par 

īpašās kopšanas nepieciešamību

• noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai 

psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt 

invaliditāti

Finansēšanas kārtība

1. Netiek vērtēti ģimenes ienākumi;

2. RSD līgumorganizācija vai 

3. paša izvēlēts reģistrēts pakalpojuma sniedzējs:

4. Vaučers līdz 490 eiro mēnesī

5. Pabalsts aprūpei 56,91eiro mēnesī (ja ienākumi ir līdz 
500 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli)



Virsraksts

Apakšvirsraksts

• teksts

Apakšvirsraksts

teksts
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1373
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2213

2344

2607
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3078 3111

3837
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298

373 415

815

1403
1790
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1260 1321

1499 1488
1625

1728
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1732
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1603
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188 292
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979 1091

1247

Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi 

(izdevumi tūkst. euro) Diienas aprūpes centri

Patversmes,

naktspatversmes

Krīzes centri

Grupu mājas (dzīvokļi)

(personām ar garīga

rakstura traucējumiem)
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316 315

301
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41
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5 4 6

31
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17
11 9 7 5 4 4 10

Pašvaldību pabalstu saņēmēji (tūkst. cilvēku) 
Pašvaldību sociālie pabalsti

Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalsts

Citi sociālās palīdzības
pabalsti: pabalsts veselības

Vienreizējais pabalsts
ārkārtas situācijā
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Sociālās aizsardzības izdevumi Latvijā (milj. euro)   
Vecums 2'284

veselības aprūpe

1'535

Ģimene/bērni 509

Invaliditāte   424

Bezdarbs 306

Apgādnieka

zaudējums 70,7

Sociālā atstumtība

31,8

Mājoklis 16,3
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Iemaksu līmenis pensiju kapitālā dažādiem apdrošināšanas pakalpojumu veidiem (euro mēnesī 8 mēnešu periodā)

Atalgojuma periods

Slimības pab.

Maternitātes pab.

Iemaksa no min.algas

Bezdarbnieka pab. (stāžs
10g.)

Vecāku pab.
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Paldies
Pēteris Leiškalns

www.lddk.lv

Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts

peteris.leiskalns@lddk.lv

29241312


