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MK noteikumi Nr.288
«Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība»

Tiks apskatīti šo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 6. un 20.punkti

Persona SD iesniedz:
3.punkts: «Sociālos pakalpojumus persona pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā
reģistrēta personas dzīvesvieta»

•
•
•
•

Iesniegumu
Ģimenes ārsta izziņu
Psihiatra atzinumu
Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju

(3.1.) «iesniegums»
 Adresāts

 Iesniedzējs
 Rekvizīti
 Lūgums
 Likumiskais pārstāvis

«iesniegumu, kurā
norāda problēmu
un tās vēlamo
risinājumu»

 Pārstāvniecību apliecinošs dokuments

Iesniegums piekrišanai/
atteikumam
 Adresēts Aģentūrai
 Nepārprotams teksts

(3.3.) «ģimenes ārsta izziņa»
 Veselības stāvoklis
 Funkcionālo spēju
traucējumu smaguma pakāpe
 Medicīnisko kontrindikāciju
neesība
 ATTIECĪGAJAM
pakalpojumam

 Neredzīgām personām –
nepārprotama
informācija par atbilstību
pakalpojumu

«ģimenes ārsta izziņu par
personas veselības stāvokli.
Izziņā norāda funkcionālo spēju
traucējumu smaguma pakāpi
un medicīnisko kontrindikāciju
neesību, ja persona vēlas
saņemt aprūpi mājas,
pakalpojumu grupu mājā
(dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas
aprūpes centrā un ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā»

(3.4.) «psihiatra atzinums»
 1.pielikums – pilnībā aizpildīts
 Piemērotākais pakalpojuma
veids
 Ilgstošā SAC
 Ilgstošā PM

 Ilgstošā bērniem no 4-18 gadiem

«psihiatra atzinumu par speciālo
(psihisko) kontrindikāciju neesību un
piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu
personai ar garīga rakstura
traucējumiem (1.pielikums), ja sociālos
pakalpojumus vēlas saņemt persona ar
garīga rakstura traucējumiem vai bērns
ar garīgās attīstības traucējumiem»

(3.5.) «invaliditāti apliecinoša
dokumenta kopija»


Nr.1169 „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša
dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites
kārtību” 2.punktu, invaliditāti apliecinošs
dokuments ir invalīda apliecība.



Persona ar invaliditāti Valsts finansētu
pakalpojumu ilgstošas SA un SR institūcijā var
saņemt, ja tā ir:


Persona ar smagiem garīga rakstura traucējumiem



Neredzīga persona



Bērns ar smagiem garīga rakstura traucējumiem
vecumā no 4-18 gadiem

 (SAC nolikums) Centrs īsteno valsts politiku
ilgstošas SA un SR jomā attiecībā uz (…)
 bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem
 Pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem un neredzīgām personām - pirmās un
otrās grupas invalīdiem

«invaliditāti
apliecinoša
dokumenta kopiju,
ja sociālos
pakalpojumus vēlas
saņemt persona ar
invaliditāti»
!!! MK not. NR.2016 «Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība» 55., 56. un 57. punkts –
dokumenta kopijai jābūt pareizi noformētai (apliecinātai)
Vai arī dokumentu iesniedz elektroniskā veidā, ievērojot
šos pašus noteikumus (elektroniskais paraksts)

(6.) «SD lēmums»
 Uz Aģentūru attiecas valsts finansēta
pakalpojuma pieprasīšana

 Kritēriji noteikti noteikumu 3.punktā
 SD lēmumu pieņem par nepieciešamību
piešķirt attiecīgu valsts finansētu
pakalpojumu

«Ja persona pieprasa
valsts finansētu sociālās
aprūpes pakalpojumu, SD
pēc iesnieguma
saņemšanas izvērtē
personas atbilstību
pakalpojuma saņemšanai
izvirzītajiem kritērijiem un
pieņem lēmumu par
pakalpojumu
nepieciešamību»

(20.) Par pakalpojumu nodrošināšanu
 Šo lēmumu Aģentūra pieņem,
pamatojoties uz:
 Ilgstošas SA un SR institūcijas vadītāja
iesniegumu
 Personas iesniegumu (bērnu institūcijā
dzīvojošas pilngadīgas personas)

 3.3, 3.4. un 3.5. punktā minētos
dokumentus
 SD un ģimenes rakstisks apliecinājums,
ka nav iespējams nodrošināt aprūpi
personai nepieciešamajā apjomā

«Ja bērnam invalīdam ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem, kurš
uzturējies ilgstošas SA un SR
institūcijā, pēc 18 gadu vecuma
sasniegšanas nav iespējams
nodrošināt sociālo pakalpojumu
viņam nepieciešamajā apjomā
dzīvesvietā, Aģentūrā tiek pieņemts
lēmums par pakalpojumu
nodrošināšanu attiecīgajai personai
institūcijā, kas paredzēta pilngadīgām
personām ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem»

Turpmāk:
 Runājiet ar klientiem – skaidrojiet viņa problēmu un rodiet vēlamo risinājumu,
valsts finansēts ilgstošas SA un SR pakalpojums institūcijā nav vienīgais
pieejamais sociālais pakalpojums
 Pārbaudiet dokumentus – izvērtējiet to atbilstību normatīvo aktu prasībām
attiecīgajam pakalpojumam

 Sadarbojieties ar Aģentūru – iesniegt attiecīga lēmuma pieņemšanai
nepieciešamu dokumentu
 Atjaunotus medicīnas dokumentus
 Invalīda apliecības kopiju, ja iepriekš iesniegtajai beidzies termiņš

 Personas iesniegumu par piekrišanu/atteikumu saņemt pakalpojumus
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