
Iesniedz:

Iesniegumu

Citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

Dienas aprūpes centra pakalpojumi:

Pakalpojums ietver – dienas laikā nodrošina 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, 
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c.

Jābūt novērtētām bērna vajadzībām 
deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros

ES fonda ietvaros pieejamais atbalsts bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

līdz 2023. gadam deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros

1.

Dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

Pakalpojuma apmērs

bērnam līdz 100 reizēm – atbalsta plānā noteiktie pakalpojumi

bērna likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm līdz 40 reizēm 

Tai skaitā 40 h mēnesī brīvajam laikam visiem bērniem 

Jābūt novērtētām bērna vajadzībām deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros

2.

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar īpašas kopšanas nepieciešamību:

Pakalpojums ietver – bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes 
spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Pakalpojuma apmērs

bērnam līdz 4 g.v. (ieskaitot), līdz 200h mēnesī

no 5-17 g.v. (ieskaitot), līdz 80h mēnesī

3.

Īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojums 
bērnam ar īpašas kopšanas nepieciešamību:

Pakalpojums ietver – bērna uzraudzību, pašaprūpes 
nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras 
reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu

Pakalpojuma apmērs – līdz 30 d/n kalendārā gadā

4.

Lai pieprasītu pakalpojumu bērna vecāki vai likumiskie 
pārstāvji vēršas savas deklarētās dzīvesvietas 
sociālajā dienestā

Iesniegumu sociālajā dienestā var iesniegt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, piemēram:

Personīgi sociālajā dienestā

Nosūtot pa pastu

Nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja attiecīgā 
pašvaldība to nodrošina

Sociālais dienests mēneša laikā pieņem lēmumu:

Par pakalpojuma piešķiršanu

Par atteikumu piešķirt pakalpojumu

Normatīvie akti:

Ministru kabineta noteikumi “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”

Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Ministru kabineta noteikumi “Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem”

Pašvaldību saistošie noteikumi (ja attiecināms)


