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VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
Ministru kabineta noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un 

prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” 

 

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar 

funkcionāliem traucējumiem pēc darbaspējīgā vecumā, kuras strādā 

 

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības 

sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 

• rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi 

nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā 

vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba 

devēja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja 

individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic 

saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami 

bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis. Pieprasot 

pakalpojumu atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi 

pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai 

saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas; 

• ģimenes vai ārstējošā ārsta iesniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu: 

→  funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un 

blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistikās slimību un 

veselības problēmu klasifikācijas 10 redakcijai (SSK-10), 

→ norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesību sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 

Pakalpojumu sniedzējs: 

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese : Dubultu prospekts 71, Jūrmala, 

LV- 2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 

siva@sova.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv 

 

Politiski represētām personām(tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem) 

 

Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā 

atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 

• rakstiska iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu; 

• politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

• ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un 

medicīnisku kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanai. 

Pakalpojumu sniedzējs: 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese : Dubultu prospekts 71, Jūrmala, 

LV- 2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 

siva@sova.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv 

 

mailto:siva@sova.gov.lv
http://www.siva.gov.lv/
mailto:siva@sova.gov.lv
http://www.siva.gov.lv/
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Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu 

vecumam 

 

Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un    

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām persona saņemtu 

pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai 

jāiesniedz: 

• rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja  sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais 

pārstāvis; 

• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības 

vai  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas 

apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

• ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un 

medicīnisku kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanai. 

Pakalpojumu sniedzējs: 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese : Dubultu prospekts 71, Jūrmala, 

LV- 2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495, e-pasts: 

siva@sova.gov.lv, mājas lapa: www.siva.gov.lv 

  

 

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

bērniem 
Ministru kabineta noteikumi Nr.914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās 

personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” 

 

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa 

vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz 

šādi dokumenti: 

• likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums; 

• narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu Nr.914  1.pielikumu, kurā norādīta: 

              *) bērna slimības diagnoze; 

        *) vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; 

*) norāde, ka bērnam nav noteikumu Nr.914  2.pielikumā minēto 

kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību 

izraisošo vielu intoksikācija vai absistences sindroms, psihotiskie 

traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, 

personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai 

disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji 

smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam 

nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana): 

• izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo 

veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u). 

 

 

 

 

 

mailto:siva@sova.gov.lv
http://www.siva.gov.lv/


 3 

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem 

pieaugušajiem 

 

Saskaņā ar noteikumiem Nr.914 pilngadīgas personas pakalpojumus var saņemt pēc 

pilna ārstēšanās kursa saņemšanas. Dokumentus pakalpojumu saņemšanai personai 

pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti: 

• rakstisks iesniegums; 

• narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu Nr.914  1.pielikumu, kurā 

norādīta: 

*) personas slimības diagnoze; 

*) vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; 

*) norāde, ka personai nav noteikumu Nr.914  2.pielikumā minēto 

(alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu 

intoksikācija vai absistences sindroms, psihotiskie traucējumi, 

adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības 

un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas 

dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga 

garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva 

speciāla izmeklēšana un ārstēšana, izteikti kustību un koordonācijas 

traucējumi, sabiedriskā bīstamība); 

• izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna 

vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u). 

 

4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem 

Ministru kabineta noteikumi Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku 

tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem 

personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” 

 

Persona var saņemt pakalpojumus pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 

• personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu 

sniedzējam; 

• izmeklētāja, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku 

tirdzniecību, vai  tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona 

cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpojumu sniedzēja personas 

novērtēšanas protokolu (noteikumu Nr.889 1.pielikums), kurā noteikta 

personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai  ārvalsts 

tiesībsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek 

veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija 

pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura 

kritērijiem. 

 

 

5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām un 

vardarbību veikušām pilngadīgām personām 
Ministru kabineta noteikumi Nr.790”Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām 

personām” 

  

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt cilvēki, kuri pārcietuši pret 

sevi vai tuvinieku vērstu fizisku, seksuālu, ekonomisku vai emocionālu vardarbību, 
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fiziskas vai seksuālas vardarbības draudus vai vardarbīgu kontroli, kuriem ir 

psiholoģiskas traumas pazīmes, vai kurus par cietušiem atzinušas tiesībaizsardzības 

iestādes vai tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību vai policijas lēmums 

par nošķiršanu. Cilvēki var vērsties pēc palīdzības krīzes centrā vai citā siciālās 

rehabilitācijas institūcijā, kur sniedz atbalstu cietušajiem, kā arī dzīvesvietas 

pašvaldības sociālajā dienestā. 

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem: 

- sociālās rehabilitācijas kursa veidā līdz 30 dienām 

sociālās rehabilitācijas institūcijā (ar 

izmitināšanu); 

- līdz desmit 45 minūšu psihologa un jurista 

konsultācijām dzīvesvietā (bez izmitināšanas). 

Pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma cietušo 

rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, bet cietušo 

rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā apjomu var palielināt ar līdz 20 psihologa un 

jurista konsultācijām. 

Vardarbību veikušas personas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai var 

saņemt, ja atbildīgo institūciju rīcībā būs informācija, ka persona izturējusies 

vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību vai ja pret to uzsākta 

administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas 

saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga noarījuma izdarīšanu, kas 

saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu. 

Pakalpojumu vardarbības veicējam sniedz vienā no šādiem veidiem: 

- individuāli līdz desmit 45 minūšu konsultācijām; 

- grupā 16 divu stundu garas nodarbības (no 

astoņām līdz 12 personām grupā). 

Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt vēršoties 

pašvaldības sociālajā dienestā. 

Papildus pēc abu pakalpojumu saņemšanas gada laikā cilvēki var saņemt trīs 

psihologa (cietušie arī jurista) konsultācijas savu problēmu risināšanai. 

 

 

6. Sociālās aprūpes pakalpojumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saņemšanas kārtība” 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem 

 

1. Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu 

vecumam 

Pakalpojumus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina, 

pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu. Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt 

bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai 

pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 

• bāriņtiesas priekšēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka 

vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu; 

• policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos 

pamestu bērnu. 
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SIVA veic ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto 

bērnu uzskaiti. 

 

2. Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu 

vecumam 

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras 

teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju 

traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 

tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās 

slimības) neesību; 

• psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un 

piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam ar garīga rakstura 

traucējumiem (noteikumu Nr.288  1. pielikums); 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. 

 

3. Bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 

gadu vecumam 

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras 

teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• !traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 

tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās 

slimības) neesību; 

• psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un 

piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam ar garīga rakstura 

traucējumiem (noteikumu Nr.288  1. pielikums); 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. 

 

Sīkāka informācija: www.siva.gov.lv 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām 

personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 

 

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, 

kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo 

spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 

tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās 

slimības) neesību; 

• psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un 

piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam ar garīga rakstura 

traucējumiem - noteikumu Nr.288  1. pielikums); 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. 

 

Sīkāka informācija: www.siva.gov.lv 

 

http://www.siva.gov.lv/
http://www.siva.gov.lv/
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Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām 

neredzīgām personām 

 

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas 

pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un 

iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo 

spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu 

tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās 

slimības) neesību; 

• psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un 

piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam ar garīga rakstura 

traucējumiem -noteikumu Nr.288  1. pielikums); 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. 

! Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga. 

 

Sīkāka informācija: www.siva.gov.lv 

 

 

7. Asistenta pakalpojumi 

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā” 

 

Lai saņemtu pakalpojumus, persona  vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas 

pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, sociālajā dienestā un 

iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• likumiskā pārstāvja pārstāvības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja 

asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis; 

• VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību; 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. 

Pakalpojumu sniedzējs: 

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir personiskā pieredze 

un saskarsme ar personu ar invaliditāti. 

 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
Pāvilostas novada domes saistošie noteikumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pansionātā 

 Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas 

pašvaldības sociālajā dienesta un iesniedz: 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

• ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli; 

• invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopija, ja pakalpojumu 

pieprasa persona ar invaliditāti; 

• izziņa par personas ģimenes stāvokli; 

• izziņa par pensijas apmēru; 

http://www.siva.gov.lv/
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• psihiatra atzinums, ja nepieciešams; 

• sociālā dienesta lēmums(kopija). 

Pakalpojuma sniedzējs: 

*) ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde nodibinājums „Fonds „Cilvēks 

cilvēkam””, adrese: Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466, tālrunis: 

+3712941037, +37129424280, e-pasts: maira.briede@hotmail.com , mājas lapa: 

www.pansionats.com  

*) SIA „Pansionāts Rokaiži”, adrese: Rokaiži, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, 

LV- 3456, tālrunis: 63440362,+37129155937, e-pasts: edite.lasmane@inbox.lv 

 

Aprūpe mājās 

 Aprūpes mājās pakalpojums ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai 

personām, kuras vecuma, garīgu, fizisku vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar veikt 

ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kā arī slimības laikā vai 

atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko 

aprūpi. Aprūpes mājās sociālā pakalpojuma apjoms tiek iedalīts četros aprūpes 

līmeņos; 

• personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz  4 stundām nedēļā- aprūpes 

1. līmenis; 

• personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz  6 stundām nedēļā- aprūpes 

2. līmenis; 

• personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz  9 stundām nedēļā- aprūpes 

3. līmenis; 

• personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz  25 stundām nedēļā- aprūpes 

4. līmenis. 

 

Higiēnas  pakalpojumi 

Higiēnas pakalpojumi ietver veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus. Sociālais 

dienests paaklpojumu nodrošina speciāli šiem pakalpojuma veidiem iekārtotās telpās, 

saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojuma cenrādi. 

 

Transporta pakalpojumi 

Transporta pakalpojumi ietver cilvēku nogādāšanu uz ārstniecības iestādēm, saskaņā 

ar pašvaldības apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi. 
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