
Par iespējām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

par valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Kas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem, kurus sniedz Sociālās 

integrācijas valsts aģentūra? 

   Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar 

funkcionālajiem traucējumiem, iesaistīties sabiedriskā dzīvē u.tml. Pakalpojums sevī ietver individuāla 

sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai 

uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.  

 

Kam ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem? 

Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir: 

 personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz 62 gadiem); 

 politiski represētām personām; 

 Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas 

rezultātā cietušām personas līdz 18 gadu vecumam; 

 personas ar prognozējamo invaliditāti darbaspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbaspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas ( turpmāk-komisija) apstiprinātajiem personas individuālajam 

plānam ir nepieciešama saņemt pakalpojumus un personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos 

noteikumos norādītajiem kritērijiem.  

 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi visām personām tiek piešķirti rindas kārtībā saskaņā ar valsts piešķirto 

finansējumu. 

 

Kā saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem? 

Personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Ventspils  novada Sociālajā dienestā vai pagastu pārvaldēs 

pie sociālā darbinieka  jāiesniedz: 

 rakstisks iesniegums; 

 ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa; 

 politiski represētām personām -politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot 

oriģinālu) 

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju ( uzrādot oriģinālu). 

 

Kāds ir sociālā dienesta uzdevums pakalpojuma nodrošināšanā?  

 Reģistrēt personas iesniegtos dokumentus. 

http://www.siva.gov.lv/
http://www.siva.gov.lv/


 Gadījumos, kad pakalpojumus vēlas saņemt persona ar funkcionāliem traucējumiem, novērtēt 

personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma 

pakāpi un identificēt sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā 

un sastāda novērtējuma protokolu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  

 Pieņemt lēmumu par nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta 

līdzekļiem, ja personu statuss un iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumos Nr.279 noteiktajam. 

  Nosūtīt Sociālās integrācijas valsts aģentūrai personas dokumentus un pieņemto lēmumu.  

 

Kāds ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras uzdevums pakalpojuma nodrošināšanā?  

 20 darbdienu laikā pēc sociālā dienesta lēmuma un personas dokumentu saņemšanas izvērtē tos un 

pieņem vienu no šādiem lēmumiem, informējot personu un sociālo dienestu:  

 par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem piešķiršanu;  

 par atteikumu piešķirt sociālās s rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem; 

  par personas uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem 

saņēmēju rindā; 

  Nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. 

 

Kādi normatīvie akti regulē kārtību kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par 

valsts budžeta līdzekļiem? 

Normatīvie akti: 

 31.10.2002. likums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”; 

 31.03.2009 Ministru kabineta noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem".  

 

Kur var interesēties un meklēt vairāk informāciju? 

Lūdzam interesēties Ventspils  novada sociālajā dienestā  Skolas iela 4, Ventspils vai pagastu pārvaldēs pie 

sociālā darba speciālistiem, vai zvanīt pa tālr.63620510; 63630179, 28387367, 27837981  

Plašāka informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, tālrunis: 67771034  mājas lapa www.siva.gov.lv. 
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