
Apstiprināta 

ar Labklājības ministrijas 

2016. gada 25.janvāra 

rīkojumu Nr.3/ESSF 

 

Latvijas Republikas 

Labklājības ministrija 

Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde 

 

 

Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un 

piemērošanu Eiropas Sociālā fonda 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” pasākuma 

„Deinstitucionalizācija” īstenošanai 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

  

 
RĪGĀ 
2016 



2 
 

 
Saturs 

 

  

I Vispārīgie jautājumi 

 

3.lpp 

II Vienas vienības izmaksu aprēķinu un maksājumu 

nosacījumi un iznākuma pamatojošie dokumenti  

 

6.lpp 

III Vienas vienības izmaksu aprēķins un attiecināšana 8.lpp 

 

1.pielikums. Aprūpe mājās Skat. datnē  

Metodika_piel_1_AM 

2. pielikums. Dienas aprūpes centra pakalpojums Skat. datnē  

Metodika_piel_2_DAC 

3. pielikums. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums Skat. datnē  

Metodika_piel_3_GM 

4. pielikums. Specializētās darbnīcas pakalpojums Skat. datnē  

Metodika_piel_4_SD 

5. pielikums. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums Skat. datnē  

Metodika_piel_5_AB 

6. pielikums. Speciālistu konsultācijas un individuālais 

atbalsts 

 

Skat. datnē  

Metodika_piel_6_IK 

7. pielikums. Atbalsta grupa un grupu nodarbības  Skat. datnē  

Metodika_piel_7_AG 

8.pielikums. Saņemto pakalpojumu atskaite vienam klientam 

 

10.lpp 

9. pielikums. Kopējā atskaite par sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai 

11.lpp 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 



3 
 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas 

Sociālā fonda 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” pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai” (turpmāk – metodika) mērķis ir 

noteikt vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu, pamatot vienas vienības izmaksu 

standarta likmju piemērošanu un nosacījumus Eiropas Sociālā fonda 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” projektu  (turpmāk  – 9.2.2. SAM projekti) ietvaros sniegtajiem 

sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

2. 9.2.2. SAM projekti tiek īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija  noteikumos 

Nr.313 „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” noteiktajam (turpmāk – 

9.2.2.1. pasākuma MK noteikumi). 

 

3. 9.2.2. SAM projektu vadību nodrošina plānošanas reģioni, kas ir 9.2.2. SAM projektu 

finansējuma saņēmēji (turpmāk – finansējuma saņēmēji). 

 

4. Finansējumu saņēmēji kompensē izdevumus par metodikas 6.punktā minētajiem sniegtajiem 

sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojumi) pašvaldībām, kas 

saskaņā ar 9.2.2.1. pasākuma MK noteikumiem ir uzskatāmas par 9.2.2. SAM projektu 

sadarbības partneriem (turpmāk – pašvaldības). Ja pakalpojumus nodrošina pašvaldības vai to 

izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji, izmaksas tiek kompensētas  atbilstoši metodikā 

noteiktajām vienas vienības izmaksām. Gadījumos, ja pašvaldības veic iepirkumus 

pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām, izmaksas tiek 

kompensētas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. 
       (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

5. 9.2.2. SAM projektu ietvaros pakalpojumus var saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un deinstitucionalizācijas pasākumu rezultātā pāriet uz 

dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo 

sabiedrībā, bet potenciāli var nonākt ilgstošās aprūpes institūcijā (turpmāk – klienti). 

 

6. Metodika nosaka vienas vienības izmaksu standarta likmes šādiem 9.2.2. SAM projektu 

ietvaros nodrošinātiem pakalpojumiem:  

6.1. aprūpe mājās (informācija par pakalpojumu metodikas1.pielikumā); 

6.2. dienas aprūpes centra (pielikumos lietots arī saīsinājums DAC) pakalpojums 

(informācija par pakalpojumu  metodikas 2.pielikumā); 
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6.3. grupu māja (dzīvokļa) pakalpojums (informācija par pakalpojumu metodikas 

3.pielikumā); 

6.4. specializētās darbnīcas (pielikumos lietots arī saīsinājums SD) pakalpojums 

(informācija par pakalpojumu metodikas 4.pielikumā); 

6.5. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums līdz 30 dienām gadā (informācija par 

pakalpojumu metodikas 5.pielikumā); 

6.6. speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts (informācija par pakalpojumu 

metodikas 6.pielikumā); 

6.7. atbalsta grupa un grupu nodarbības, kur vienas nodarbības ilgums 2 stundas, 

(informācija par pakalpojumu metodikas 7.pielikumā). 

 

7. Katram klientam tiek izstrādāts individuālais atbalsta plāns – pasākumu kopums, kas piemērots 

konkrētajam klientam un ir vērsts uz to, lai nodrošinātu individuālajām vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu sniegšanu, sekmējot klienta pašaprūpes un neatkarīgas dzīves iespējas. Klientu  

individuālo vajadzību novērtēšana tiks veikta atbilstoši 9.2.2.1. pasākuma MK noteikumos 

noteiktajam.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

8. Pakalpojumus klients ir tiesīgs saņemt savas pašvaldības teritorijā vai tajā pašvaldībā, ar kuru ir 

noslēgts attiecīgais pakalpojumu sniegšanas līgums un kurā ir pieejama pakalpojuma 

sniegšanai atbilstoša infrastruktūra. Lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu pieņem klienta 

pašvaldības sociālais dienests, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta. 

Ja sociālais dienesta pērk klientam pakalpojumu ar izmitināšanu citas pašvaldības teritorijā, un 

klients tur ir deklarējis savu dzīvesvietu, lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu pieņem tā 

pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma ar izmitināšanu piešķiršanu.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

9. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar pašvaldībām izstrādā deintitucionalizācijas plānu1, lai 

nodrošinātu individuālā atbalsta plānu īstenošanu un klientiem nepieciešamo pakalpojumu 

pieejamību.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

10. Pašvaldības ir atbildīgas par pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši individuālajiem atbalsta 

plāniem (sociālo pakalpojumu sniedzēju veidošanu, esošo pakalpojumu sniedzēju darbības 

paplašināšanu vai pakalpojumu iepirkšanu no sociālo pakalpojumu sniedzējiem) un 

priekšfinansēšanu, pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, kā arī pakalpojumu ilgtspēju. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

11.  9.2.2. SAM projektu ietvaros sociālo pakalpojumu sniedzēji nodrošina metodikas 1.1., 2.1., 

3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1. pielikumos noteikto minimālo pakalpojuma saturu atbilstoši metodikas 

1.2., 1.6., 2.2.a un 2.2.b., 2.3., 3.2., 3.3., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2. pielikumos noteiktajiem 

pakalpojuma standartiem. 

 

                                                           
1 Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāns tiek izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija  

noteikumu Nr.313 „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” 35.punktu 
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12. Atbilstoši individuālajā atbalsta plānā noteiktajam klients var saņemt vienu vai vairākus 

6.punktā minētos pakalpojumus, ievērojot metodikas 13. un 14.punktā noteiktos nosacījumus, 

saskaņā ar metodikā noteiktajiem katra pakalpojuma standartiem: 

12.1. aprūpe mājās atbilstoši metodikas: 

12.1.1. 1.2. pielikumā noteiktajam standartam, ja aprūpe mājās nepieciešama regulāri; 

12.1.2. 1.6.pielikumā noteiktajam standartam pakalpojumam aprūpe mājās - drošības 

poga, ja personas funkcionālais stāvoklis ir mainīgs un regulāra aprūpe mājās 

nav nepieciešama, bet ir risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī; 

12.2. dienas aprūpes centra pakalpojums atbilstoši metodikas: 

12.2.1. 2.2.a pielikumā noteiktajam standartam, ja dienas aprūpes centrā uzturas 

personas, kurām ir prasmes pašaprūpē; 

12.2.2.  2.2.b pielikumā noteiktajam standartam, ja personām nepieciešams atbalsts 

aprūpē.  

Dienas centrs ir tiesīgs vienlaicīgi sniegt pakalpojumus gan personām ar prasmēm 

pašaprūpē, gan personām, kuriem nepieciešams atbalsts aprūpē; 

12.3. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums atbilstoši metodikas: 

12.3.1.  3.2.pielikumā noteiktajam standartam, ja pakalpojumu saņem personas, kurām 

ir prasmes pašaprūpē; 

12.3.2. 3.3.pielikumā noteiktajam standartam, ja grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu 

saņem personas, kurām nepieciešams atbalsts aprūpē; 

12.4. specializētās darbnīcas pakalpojumu atbilstoši  metodikas 4.2.pielikumā noteiktajam 

standartam; 

12.5. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu atbilstoši metodikas 5.2.pielikumā noteiktajam 

standartam; 

12.6. speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu atbilstoši metodikas 6.2. pielikumā 

noteiktajam standartam; 

12.7. atbalsta grupas  un grupu nodarbības pakalpojumu atbilstoši metodikas 7.2.pielikumā 

noteiktajam standartam.  

 

13. Metodikā noteiktās vienas vienības izmaksas var piemērot, ja klients saņem vienlaicīgi ne 

vairāk kā trīs metodikas 6. punktā minētos pakalpojumus (neiekļaujot  īslaicīgās sociālās 

aprūpes pakalpojumu), kas ir noteikti metodikas 7. punktā minētajā individuālajā atbalsta 

plānā,  ievērojot sekojošo: 

13.1. ja klients saņem gan dienas aprūpes centra, gan specializētās darbnīcas pakalpojumu, 

kopējais pakalpojumu apjoms nevar pārsniegt 5 darba dienas nedēļā; 

13.2. grupu mājas pakalpojuma saņēmējs var saņemt ne vairāk kā 30, pārējie klienti  ne 

vairāk kā 50 speciālistu konsultāciju un individuālā atbalsta pakalpojuma vienības gadā; 

13.3. atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojumu var saņemt ne vairāk kā 50 nodarbības 

gadā; 

13.4. aprūpes mājās pakalpojumus var saņemt tikai tie klienti, kuri nesaņem grupu mājas 

pakalpojumu. 

 

14. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus var saņemt tikai tie klienti, kuri nesaņem grupu mājas 

pakalpojumu. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā klients nevar saņemt 

citus šajā metodikā noteiktos pakalpojumus. 
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II Vienas vienības izmaksu aprēķinu un  maksājumu nosacījumi un iznākuma pamatojošie 

dokumenti 

 

15. Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins ir balstīts uz šādiem principiem: 

15.1. tas ir iepriekš noteikts – vienas vienības izmaksu piemērošanas nosacījumi ir noteikti 

9.2.2.1. pasākuma MK noteikumos un metodikā; 

15.2. tas ir taisnīgs – vienas vienības izmaksas tiks kompensētas visām pašvaldībām, kas 

9.2.2.1. pasākuma MK noteikumu izpratnē ir 9.2.2. SAM projekta sadarbības partneri 

un kas 9.2.2. SAM projekta ietvaros nodrošina sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus klientiem; 

15.3. tas ir objektīvs – vienas vienības izmaksu aprēķins balstās uz pamatotu informāciju un 

datiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu izmaksām 

2014., 2015.gadā; 

15.4. tas ir pierādāms – vienas vienības izmaksu aprēķins ir pamatots ar sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu izmaksu datu analīzi par 2014.; 2015.gadu 

(detalizētu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju datu analīzi skatīt 

metodikas 1. –  7.pielikumā) un metodikas 16.punktā minētajiem normatīvajiem aktiem 

un informācijas avotiem.  
      (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

16. Pakalpojumu vienas vienības izmaksu standarta likmes (turpmāk – vienas vienības izmaksas) 

aprēķinā un pamatošanā ir izmantoti šādi normatīvie akti un informācijas avoti: 

16.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1303/2013 ar 

ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006; 

16.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums2; 

16.3. 9.2.2.1. pasākuma MK noteikumi; 

16.4. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs 3; 

16.5. Ministru kabineta 2013. gada 29.janvāra  noteikumi Nr.66 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”4 (turpmāk – MK noteikumi Nr.66); 

16.6. Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” 5 (turpmāk – prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem); 

16.7. Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 

un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, nosakot darbinieku amata 

pienākumus6; 

16.8. Finanšu ministrijas izstrādātā „Metodika par vienības izmaksas standarta likmes 

piemērošanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”; 

                                                           
2 http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums 

3 http://likumi.lv/doc.php?id=222271 

4 http://likumi.lv/doc.php?id=254560 

5 http://likumi.lv/ta/id/75887-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem 

6 http:// http://likumi.lv/doc.php?id=210806 
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16.9. analizētas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju izmaksu pozīcijas esošajos 

pakalpojumos vai piemērotas pēc satura analogu pakalpojumu izmaksas 2014., 2015.gadā7;  

16.10. organizētas neformālās darba grupas ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem, lai 

pārliecinātos par pakalpojuma satura un izmaksu pozīciju pamatotību, atbilstību esošajai 

situācijai un klientu vajadzībām8. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

17. Finansējuma saņēmēja sadarbība ar pašvaldībām notiek atbilstoši starp finansējuma saņēmēju 

un sadarbības partneri noslēgtā sadarbības līgumā (turpmāk – sadarbības līgums) noteiktajiem 

nosacījumiem. Sadarbības līgumā nosaka pušu pienākumus 9.2.2. SAM projekta īstenošanā, 

maksājumu veikšanas kārtību (savstarpējo transfertu nodrošināšanu), pārskatu un citas 

informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus. 

 

18. Pašvaldība priekšfinansē vienas vienības izmaksas atbilstoši individuālā atbalsta plāna daļai par 

pakalpojumu nodrošināšanu klientam ieteikumiem, un, lai  pamatotu pakalpojumu sniegšanu 

klientam saskaņā ar sadarbības līgumu par 9.2.2. SAM projektu īstenošanu, ne retāk kā reizi 

mēnesī iesniedz finansējuma saņēmējam atskaiti par plānoto un faktiski saņemto pakalpojumu 

apjomu atbilstoši metodikas 6.punktā minēto pakalpojumu veidiem (atskaites formu skatīt 

metodikas 8.pielikumā) un individuālā atbalsta plāna kopijas. Atskaitoties finansējuma 

saņēmējam par nodrošinātajiem pakalpojumiem, pašvaldība nodrošina pakalpojumu atbildību 

metodikas 13. un 14. punktā noteiktajiem nosacījumiem. 

 

19. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi mēnesī kompensē pašvaldībām klientam, saskaņā ar 

individuālo atbalsta plānu, ievērojot metodikas 13. un 14..punkta nosacījumus, sniegto 

pakalpojumu vienas vienības izmaksas, izmaksājot tās atbilstoši pašvaldības atskaitei par 

sniegto pakalpojumu apjomu (atskaites formu skatīt metodikas 9.pielikumā), metodikas 

24.punktā noteiktajai vienas vienības izmaksu standarta likmei un metodikas 25.punktā 

noteiktajai aprēķina formulai. 

 

20. Ja finansējuma saņēmējs pārbaudēs pakalpojumu sniegšanas vietās un pašvaldību iesniegtajos 

dokumentos konstatē, ka radušās iespējamas neatbilstības pašvaldību veiktajos izdevumos, 

finansējuma saņēmējs ietur iespējamo neatbilstību izmaksu apmēru no nākamajiem 

maksājumiem pašvaldībai vai pašvaldība atmaksā iespējamo neatbilstību izmaksu apmēru 

sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā.  

 

21. Pašvaldībām kompensētās vienas vienības izmaksas finansējuma saņēmējs iekļauj nākamajā 

maksājuma pieprasījumā pēc vienas vienības izmaksu kompensēšanas, pievienojot pamatojošo 

dokumentu kopijas: pašvaldību sniegtās atskaites saskaņā ar metodikas 8. un 9.pielikumu.   

 

                                                           
7 Minētā informācija no pakalpojumu sniedzējiem/pašvaldībām  ir iesūtīti LM elektroniski pēc pieprasījuma un pieejami 

LM, bet pakalpojumam "Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums" groza aprēķiniem par pamatu ņemtas valsts sociālās 

aprūpes centru "Vidzeme" un "Zemgale", kuros pakalpojumu saņem tikai pilngadīgas personas, izmaksas par 2014.gadu. 
8 Darba grupas, par kurām tika sagatavoti protokoli un kas ir pieejami LM: 04.06.2015. un 10.09.2015. darba grupas 

sanāksmes protokoli par  pakalpojumu - aprūpe mājās; 03.08.2015. darba grupas sanāksmes protokols par pakalpojumu - 

atbalsta grupas; 28.05.2015. darba grupas sanāksmes protokols par pakalpojumu - dienas aprūpes centri; 02.09.2015 darba 

grupas sanāksmes protokols par pakalpojumu - grupu mājas; 02.09.2015 darba grupas sanāksmes protokols par 

pakalpojumu - specializētā darbnīca. 
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22. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina klientu uzskaiti un pakalpojuma sniegšanas procesa 

dokumentēšanu atbilstoši metodikas 16.6. apakšpunktā minētām prasībām sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem. 

 

III Vienas vienības izmaksu aprēķins un attiecināšana  

 

23. Vienas vienības izmaksu aprēķinā ir iekļautas izmaksu pozīcijas, kuras atbilst sniedzamā 

pakalpojuma saturam un nodrošina attiecīgu cilvēkresursu, telpu, aprīkojuma un līdzekļu 

nodrošināšanu. Atkarībā no pakalpojuma specifikas izmaksas tiek rēķinātas par vienu stundu, 

par vienu dienu vai par vienu mēnesi, atbilstoši metodikā noteiktajiem pakalpojumu 

standartiem ( skatīt metodikas 1. – 7. pielikumu).  

 

24. Vienas vienības izmaksas metodikas 6.punktā noteiktajiem pakalpojumiem ir: 

24.1. aprūpe mājās: 

24.1.1. ja aprūpe mājās nepieciešama regulāri  – 3,83 euro/stundā; 

24.1.2.  ja aprūpei mājās tiek izmantota neregulāri drošības poga ar fiksēto tālruni – 

38,03 euro/mēnesī; 

24.1.3.  ja aprūpei mājās tiek izmantota neregulāri drošības poga ar mobilo tālruni – 

44,33 euro/mēnesī; 

24.2. dienas aprūpes centra pakalpojums: 

24.2.1. ja ir pašaprūpes prasmes – 16,24 euro/dienā; 

24.2.2. ja nepieciešams atbalsts aprūpē – 19,28 euro/dienā; 

24.3. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums: 

24.3.1. ja ir pašaprūpes prasmes – 10,66 euro/dienā; 

24.3.2. ja nepieciešamas atbalsts aprūpē – 15,39 euro/dienā; 

24.4. specializētās darbnīcas pakalpojums – 14,58 euro/dienā; 

24.5. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – 18,05 euro/dienā; 

24.6. speciālistu konsultācijas  un individuālais atbalsts – 19,35 euro/stundā; 

24.7. atbalsta grupa un grupu nodarbības – 14,91 euro/nodarbība. 

 

25. Viena klienta izdevumi par vienu mēnesi tiek aprēķināti pēc formulas: 

 

S = (A1 * B1)+(A2 * B2) + … + (Ai * Bi)+... +(Am * Bm), kur: 

S – kopējie izdevumi vienam klientam euro mēnesī; 

Ai  – pakalpojuma izmaksas vienam klientam dienā, stundā vai mēnesī i pakalpojumam; 

Bi  – klientam faktiski sniegtais stundu vai dienu skaits mēnesī attiecīgajam i pakalpojumam; 

i (i=1, 2, ..., m) –  pakalpojuma indekss pakalpojuma veidam; 

m – pakalpojumu veidu skaits  (no 1 līdz 7 atbilstoši 6.punktā minēto pakalpojumu veidiem).   

 

26. Maksimālais pieļaujamais pakalpojumu saņemšanas apjoms tiek ierobežots, izstrādājot klienta 

individuālo atbalsta plānu, ievērojot metodikas 13. un 14. punktā minētos ierobežojumus. Ja 

mēneša ietvaros pakalpojuma apjoms netiek izpildīts pilnā apmērā (klienta slimība, nāve, 

atteikšanās no pakalpojuma vai pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana, ja tas atbilst metodikas 

16.2. apakšpunktā minētā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem 

principiem), samaksa tiek veikta par faktiski sniegto pakalpojuma apjomu, izņemot 

pakalpojumu „Aprūpe mājās – drošības poga”, par kuru samaksu aprēķina saskaņā ar 

metodikas 27.punktu. 

 

27. Ja mēneša ietvaros pakalpojuma „Aprūpe mājās – drošības poga” apjoms netiek izpildīts pilnā 

apmērā (klienta slimība, nāve, atteikšanās no pakalpojuma vai pakalpojuma sniegšanas 
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pārtraukšana, ja tas atbilst metodikas 16.6. apakšpunktā minētajām prasībām sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem), samaksa tiek veikta pēc formulas: 

 

 

 

S - samaksa par pakalpojumu mēnesī vienam klientam, euro; 

C – pakalpojuma izmaksas mēnesī vienam klientam (24.1.2. un  24.1.3. apakšpunktā 

noteiktās vienas vienības izmaksas); 

D – mēneša dienu skaits; 

E – faktiski saņemtā pakalpojuma dienu skaits. 

 

 

28. Pašvaldība nodrošina, ka metodikas 18.punktā minētajās atskaitēs tiek iekļauti tikai tie 

pakalpojumi, kas nav finansēti no jebkādiem citiem finanšu līdzekļu (valsts, pašvaldību budžeta 

u.c.) avotiem, t.i. tiek novērsts dubultā finansējuma risks. Papildu piemērojamie nosacījumi: 

28.1. ja šīs metodikas 6.2.apakšpunktā minētajam dienas aprūpes centra pakalpojumam vai 

6.3.apakšpunktā minētajam grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam tiek piemērotas šajā metodikā 

noteiktās vienas vienības izmaksas, pakalpojuma sniedzējs nevar pretendēt uz valsts 

līdzfinansējumu ar dienas aprūpes centra pakalpojumu vai grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu 

saistīto izmaksu segšanai atbilstoši kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra 

noteikumos Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju 

izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829); 

28.2. šajā metodikā minētās vienas vienības izmaksas grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam neietver 

pakalpojuma saņēmēja (klienta) maksājumus par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, kas 

iekasēti atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos Nr.829 

noteiktajam, un klienta maksājumi nevar tikt novirzīti šajā metodikā minēto vienas vienības 

izmaksu segšanai. 
        (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 

 

29. Ja vienas vienības izmaksās ir iekļautas izmaksu pozīcijas ar minimālo mēneša darba algu, 

paaugstinoties minimālajai mēneša darba algai, attiecīgi tiek pārrēķinātas vienas vienības 

izmaksas, kuras skar darba algas paaugstinājums, un tiek piemērots ar brīdi, kad normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā stājas spēkā minimālās darba algas jaunās likmes. 

Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek veikti grozījumi MK noteikumos Nr.66, kas nosaka 

vienas vienības izmaksu aprēķinu, tad attiecīgi tiek mainītas vienas vienības izmaksu pozīcijas, pie 

nosacījuma, ja darba algas apmērs saskaņā ar MK noteikumu Nr.66 3.pielikumu tiek paaugstināts 

līdz tādam līmenim, ka 3.kategorijas noteiktā minimālā alga ir augstāka par aprēķinā iekļauto9. 

Atšķirīga no metodikā aprēķinātās vienas vienības izmaksu standarta likme tiek piemērota  ar 

brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā stājas spēkā jaunās likme. 

 

                                                           
9 Piemēram, 5 mēnešalgu grupa  3.kategorijā algas apjoms min  383 euro – un max 620 euro, izmaiņas tiek veiktas tad, ja 

min ir 621 euro. 

S *E, kur 
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8.pielikums. Saņemto pakalpojumu atskaite vienam klientam (atskaites aizpildīšanas paraugs) 

Plānoto un faktiski saņemto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apjoms vienam klientam _________.gada _______ (mēneša 

nosaukums) 

 

Klienta 

vārds, 

uzvārds 

Plānošanas 

pozīcija 

Īslaicīg

ās 

sociālās 

aprūpes 

pakalpo

jums 

Dienas 

aprūpes 

centri 

(ar 

pašapr 

prasmē

m)  

Dienas 

aprūpes 

centri 

(ar 

atbalstu 

aprūpē) 

Grupu 

dzīvokļ

i (ar 

pašapr 

prasmē

m)  

Grupu 

dzīvo

kļi (ar 

atbalst

u 

aprūp

ē) 

Speci

alizētā

s 

darbnī

cas 

Atbalst

a 

grupas 

un 

grupu 

nodarbī

bas 

Spec.  

konsult. 

un 

Indiv. 

atbalsts 

Aprūp

e 

mājās 

(regul

) 

Drošība

s poga 

ar 

fiksēto 

tālr. 

Drošība

s poga 

ar 

mobilo 

tālr. 

Atbild

īgā 

sociāl

ā 

darbin

ieka 

paraks

ts 

Klienta 

paraksts 

Pakalpojuma vienība: Diena 

Pakalpojuma vienība: 

stunda/atbalsta grupas 

nodarbība 

Mēnesis 
 

Vārds 

Uzvārds 1 

Individuālai

s plāns      30      5   

 

1 

   

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojum

s      25      5   

 

1 

Apmaksāja

ms no 9.2.2. 

SAM 

projekta 

finansējuma    25    5 

  

1 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF)
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9. pielikums. Kopējā atskaite par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai (atskaites aizpildīšanas paraugs)  

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apjoms, vienas vienības izmaksas un kopējās pakalpojumu sniegšanas izmaksas apmaksai no 

9.2.2. SAM projekta finansējuma 

_____.gada _____ (mēneša nosaukums) 

 

Klienta 

vārds, 

uzvārds 

Plānošanas 

pozīcija 

Īslaicī

gās 

sociāl

ās 

aprūp

es 

pakal

pojum

s 

Diena

s 

aprūp

es 

centri 

(ar 

pašapr 

prasm

ēm)  

Diena

s 

aprūp

es 

centri 

(ar 

atbalst

u 

aprūp

ē) 

Grupu 

dzīvo

kļi (ar 

pašapr 

prasm

ēm)  

Grupu 

dzīvo

kļi (ar 

atbalst

u 

aprūp

ē) 

Speci

alizētā

s 

darbnī

cas 

Atbals

ta 

grupa

s un 

grupu 

nodar

bības 

Spec.  

konsult. 

un 

Indiv. 

atbalsts 

Aprūp

e 

mājās 

(regul

) 

Drošī

bas 

poga 

ar 

fiksēt

o tālr. 

Drošība

s poga 

ar 

mobilo 

tālr. 

Atbildīgā 

sociālā 

darbinieka 

paraksts 

Pakalpojuma vienība: Diena 

Pakalpojuma vienība: 

stunda/atbalsta grupas 

nodarbība 

Mēnesis 
 

Vārds 

Uzvārds 1 

Individuālais 

plāns      30      5   

 

1 

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums      25      5   

 

1 

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 0 0 25 0 0 0 5 0 0 1 

Vārds 

Uzvārds 2 

Individuālais 

plāns 2 10     10 4        
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Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums 2 10     10 4      

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 2 10 0 0 0 10 4 0 0 0 0 

Vārds 

Uzvārds 3 

Individuālais 

plāns     20       10   

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums     20       10   

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 

Vārds 

Uzvārds 4 

Individuālais 

plāns       30     5   1  

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums       30     4   1  

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 0 0 0 30 0 0 4 0 1 0 

Vārds 

Uzvārds 5 

Individuālais 

plāns 2 10     10   8    

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums 2 6     10   0    
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Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 

 2 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Vārds 

Uzvārds 6 

Individuālais 

plāns   10  30         

 

 

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums   10  30         

 

 

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

 

Vārds 

Uzvārds 7 

Individuālais 

plāns           2  20 1  

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums           2  20 1  

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 

Vārds 

Uzvārds 8 

Individuālais 

plāns         20 8     

  

Faktiski 

sniegtais 

pakalpojums         20 8      



14 
 

Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 0 0 0 0 0 20 8 0 0 0 0 

Kopā 

Individuālie 

plāni 4 30 20 60 30 40 12 18 30 2 1 

 Faktiski 

sniegtais 

apjoms 4 26 20 55 30 40 12 9 30 2 1 

 Apmaksājams 

no 9.2.2. SAM 

projekta 

finansējuma 4 26 20 55 30 40 12 9 30 2 1 

  Pakalpojuma 

vienības 

izmaksas euro 18.05 16.24 19.28 10.66 15.39 14.58 14.91 19.35 3.83 38.03 44.33 

 

  

 

Summa 

apmaksai 

euro 72.2 
 

422.24 385.60 586.30 461.70 583.20 178.92 174.15 114.90 76.06  44.33 
 

    

 

No 9.2.2. SAM projekta finansējuma 

veicamā maksājuma kopsumma par 

attiecīgajā mēnesī sniegtajiem 

pakalpojumiem euro: 

3129.60 

 
 

   

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Labklājības ministrijas 19.09.2016. rīkojumu Nr.22/ESSF) 


