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A11 Attieksmes maiņas virzības noteikšana 

(mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti)

A12 Komunikācijas plāna izstrāde
A13 Komunikācijas plāna īstenošana, 

tai skaitā sabiedrības attieksmes monitorings

A21  Noteikumu izstrāde atklātam projektu

 konkursam

A22 Projektu atlase

A23 Projektu īstenošana  

B11Plānošanas reģioni izveido 11 speciālistu

 komandas

B12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu 

apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas 

izmantošanu novērtēšanā  

B21 Individuālās novērtēšanas organizēšana 

B22 Dzīves kvalitātes novērtēšana

B31 Atbalsta plāna sastādīšana

B32 Atbalsta plāna pieejamība

C11 Plānošanas reģioni izveido 11 speciālistu

 komandas

C12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu 

apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas 

izmantošanu novērtēšanā  

C21 Individuālās novērtēšanas organizēšana

C22 Dzīves kvalitātes novērtēšana

C31 Atbalsta plāna sastādīšana

C32 Atbalsta plāna pieejamība

D11 Speciālistu piesaiste

D12 Plānošanas reģioni organizē 8 stundu

 apmācību speciālistiem par DI un vienotas metodikas 

izmantošanu novērtēšanā  D13 Novērtējumu 

organizēšana

D12 Novērtējumu organizēšana

D14 Dzīves kvalitātes novērtēšana

D21 Atbalsta plāna sastādīšana

D22 Atbalsta plāna pieejamība

E11 Pašvaldību sociālo pakalpojumu un 

vispārējo pakalpojumu pieejamības apzināšana reģionu 

griezumā 

E12 Potenciālo sabiedrībā balstītu pakalpojumu

 klientu apzināšana pa mērķa grupām reģionu griezumā

E13Pašvaldībās pieejamo objektu apzināšana

 sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

pielāgošanai.

E14 Iegūto datu apkopošana un analīze

F11 Pamata pakalpojumu kartes izstrāde

F12 Attīstāmo Pamata pakalpojumu noteikšana

F21 Sociālā darba pakalpojumu noteikšana

F22 Sociālās aprūpes pakalpojumu noteikšana

F23 Sociālās  rehabilitācijas pakalpojumu 

noteikšanas

F31 Noteikumi par Eiropas Savienības fondu

 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” 

pasākumu “Deinstitucionalizācija” 

F32 Iztrādāti MK noteikumi „Atbalsts

 infrastruktūras attīstībai sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu izveidei  dzīvesvietā”.

F41 Izmaiņas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu

 dažādas audžuģimenes formas

F42 Izveidots normatīvais ietvars 

 specifisku bērnu pakalpojumu attīstībai 

F43 Izveidots normatīvais ietvars

  dažādas asistentu formas

F44 Izveidots normatīvais ietvars servisa

 dzīvokļu attīstībai pašvaldībās

F51 Izstrādātas vadlīnijas par normatīvo

 aktu piemērošanu specializēto darbnīcu izveidošanā un 

darbībā 

F52 Izstrādātas vadlīnijas veselības

 aprūpes, transporta un izglītības pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšanai 
F53 Izstrādātas vadlīnijas 

daudzfunkcionālo centru veidošanai un darbības 

nodrošināšanai

G11 Izstrādāti MK noteikumi 9.3.1.specifiskā

 atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 

G12 Izstrādātas vadlīnijas mājokļu izbūvei

G21 Līgumu slēgšana ar pašvaldībām

G22 sociālo pakalpojumu infrastruktūras

 izveide pašvaldībās
G23 Pamata pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība 

H11 Reģionālā DI plāna izstrāde

H12 Reģionālā DI plāna apspriešana

H13 Reģionālā DI plāna apstiprināšana

H2 Infrastruktūras

 izveide atbilstoši 

reģionālajiem DI plāniem Skatīt G2

H3 Pakalpojumu izveide

 atbilstoši reģionālajiem 

DI plāniem H31 Līgumu slēgšana ar pašvaldībām

H41 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu

 nodrošināšana

H42 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu novērtēšana

I11 Iepirkumu procedūras veikšana

I12 Pretendentu izvēle

I21 Klienta izvērtēšanas un atbalsta apmācību 

organizēšana

I22 Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanas apmācību organizēšana

I31 Klienta izvērtēšanas un atbalsta apmācību

 organizēšana

I32 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

 sniegšanas apmācību organizēšana

I41 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

 sniegšanā iesaistītā personāla apzināšana  
I42 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

 sniegšanas apmācību organizēšana

F3 Atbilstošo

 programmu apguves 

normatīvo aktu izstrāde 

F4 Sabiedrībā

 balstīto pakalpojumu 

definēšana normatīvajos 

aktos

F5 Vadlīniju

 izstrāde Sabiedrībā 

balstīto pakalpojumu 

attīstībai

G1 Prasību

 identificēšana 

infrastruktūras izveidei 

atbilstoši reģionālajiem 

DI plāniem

G2 Infrastruktūras 

izveide

  atbilstoši reģionālajiem 

DI plāniem (ieguldījumi 

pašvaldību sociālajā 

H1 Reģionālā

 DI plāna izstrāde 

H4 Sabiedrībā

 balstītu pakalpojumu 

nodrošināšana

I1 Apmācību

 programmu izstrāde

I2 VSAC

 personāla apmācības

I3 Pašvaldību sociālo

 dienestu personāla 

apmācības

I4 Sabiedrībā balstīto

 pakalpojumu sniedzēju 

personāla apmācības

F2 Sabiedrībā 

balstīto sociālo  

pakalpojumu noteikšana

A1 Nacionāla līmeņa

 komunikācijas plāna 

izstrāde un ieviešana

A2 Vietēja līmeņa

 projektu izstrāde un 

īstenošana

B1Speciālistu 

atlase

B2 Klienta

 izvērtēšana

B3 Atbalsta plāna

 sastādīšana

C2 Klienta

 izvērtēšana

C1 Speciālistu

 atlase

C3 Atbalsta

 plāna sastādīšana

D1 Klienta 

izvērtēšana

D2 Atbalsta 

plāna sastādīšana

E1 Plānošanas 

reģionu situāciju analīze 

F1 Pamata

 pakalpojumu noteikšana



J11 Individuālā atbalsta plāna ieviešana

 VSAC klientiem

J12 Turpinājuma pasākumi VSAC klientiem

J21 Individuālā atbalsta plāna ieviešana

 Pašvaldībās dzīvojošiem klientiem

J22 Turpinājuma pasākumi Pašvaldībās 

dzīvojošiem klientiem

J31 Izpratnes veicināšanas pasākumu 

organizēšana  institūciju personālam 

J32 Izpratnes veicināšanas pasākumu

 organizēšana klientiem (pa mērķa grupām, pa 

institūcijām)

J33 Izpratnes veicināšanas pasākumu

 organizēšana  klientu ģimenēm un atbalsta personām

J41 Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem
J42 Atbalsta pasākumi pilngadīgām

 personām ar garīga rakstura traucējumiem

K11 Slēdzamo institūciju saraksta izstrāde

 un publiskošana

K12 Kritēriju noteikšana klientu ievietošanai

 un pārejai uz sabiedrībā balstītiem pakalpojiem 

normatīvajos aktos 

K13 Iztsrādātas vadlīnijas institūciju 

pāveidei par daudzfunkcionālajiem centriem.

K21 Esošās situācijas apzināšana

K22 Slēdzamo institūciju klientu pārvietošanas

 plāna izstrāde

K23 Plānu izstrāde

K31 Atbildīgo personu par infrastruktūras, 

personāla, klientu jautājumiem noteikšana katrā 

slēdzamā institūcijā

K32 Personāla apmācības

K33 Klientu sagatavošana
K4 Atbalsts klientiem,

 kas pārgājuši uz 

sabiedrībā balstītiem 

pakalpojumiem vai citu 

institūciju K41 Turpinājuma pasākumi klienta atbalstam

L11 MK noteikumu izstrāde nosakot 

„nauda seko klientam” principu 

L12 MK noteikumu izstrāde nosakot pārejas

 perioda finansēšanas principu

L13 MK noteikumu izstrāde nosakot 

„Viena maka” principu

L14 Noteikumu izstrāde apgrūtinot klientu 

nonākšanu VSAC

L21 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

 izmaksu noteikšana, 

L22 “atelpas brīža” izmaksu noteikšana

L23 bērna invalīda sociālās aprūpes

 pakalpojuma izmaksu noteikšana

L24 Citu pakalpojumu izmaksu noteikšana

L31 Pakalpojumu izmaksu noteikšana
L32 Dotācijas pašvaldībām atbilstoši

 aprūpes līmenim noteikšana

M11 Nacionālā līmeņa DI vadības grupa

M12 Reģiona līmeņa DI vadība grupa

M13 Pašvaldību līmeņa DI vadības grupa 

M14 DI Uzraudzība

N11 Individuālo vajadzību novērtēšana

N12 Dzīves kvalitātes izmaiņu novērtēšana

N21 Pakalpojumu novērtēšana

N22 Pakalpojumu objektīvo kritēriju pārskatīšana

N31 Projektu Novērtēšanas organizēšana

N32 DI procesa ietekmes novērtējums 

K3 Ilgstošas aprūpes

 institūciju un bērnu 

centru reorganizācijas 

plānu realizācija

L1 Pamata Pakalpojumu

 izmaksu definēšana un 

Finansēšanas principu 

izstrāde un 

apstiprināšana 

normatīvajos aktos

L2 izmaksu

 definēšana bērnu 

pakalpojumiem

L3 Izmaksu definēšana

 pakalpojumiem 

personām ar garīga 

M1 DI procesa vadība 

J2 Klientu,

 kas dzīvo pašvaldībā 

sagatavošana

J3 Institūciju personāla,

 klientu un viņu ģimeņu 

un atbalsta personu 

izpratnes veicināšana par 

DI 

J4 Atbalsta

pasākumi sabiedrībā 

balstīta pakalpojuma 

K1 Normatīvo aktu

 grozījumi VSAC 

reorganizācijas 

nodrošināšanai 

K2 Ilgstošas aprūpes

 institūciju un bērnu 

centru reorganizācijas 

plānu izstrāde

J1 VSAC klientu

 sagatavošana

N1DI monitorings klienta 

individuālajā līmenī

N2 DI monitorings 

pakalpojumu līmenī 

N3 DI ietekmes 

novērtēšana


