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Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
normatīvais regulējums

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkts

• Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra
noteikumi Nr.914 „Kārtība, kādā no
psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

• Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi
Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”

2



• Psihoaktīvas vielas:

• Alkohols

• Narkotiskas vielas

• Toksiskas vielas

• Citas apreibinošas vielas 



Pakalpojums atkarīgo personu 
aprūpes sistēmā 

Detoksikācija

Motivācijas 
programma

Īsās terapijas
Terapeitiskās 

kopienas



Pakalpojuma mērķis 

Panākt klienta atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas,
uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot viņa
atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē

• atkarīgiem bērniem un bērniem, kuriem novērota 
pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana tiek nodrošināta 
līdz 18 mēnešiem ilga sociālā rehabilitācija

• pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem ilga sociālā 
rehabilitācija



Pakalpojuma saturs

Pakalpojuma saturu veido:
• individuālas un grupu psihokorekcijas nodarbības 

psihisko procesu attīstīšanai

• pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apgūšana un 
pilnveidošana

• iespēja iegūt vecumam atbilstošu vispārējas izglītības 
programmu (bērniem)

• iespēja iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos 
(pilngadīgām personām) 

• citi pasākumi atbilstoši klienta individuālajam sociālās 
rehabilitācijas plānam



Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bērni:

• pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas
narkoloģiskajā ārstniecības iestādē

• pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas

• ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina,
ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz
atkarības attīstību

• pakalpojumu var saņemt atkārtoti pēc katra jauna
motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas
narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa
noteikta ārstēšanas kursa pabeigšanas



Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pieaugušie:

• pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas

• pilngadīgas personas ir tiesīgas saņemt
pakalpojumu pēc katra pilna ārstēšanās kursa
pabeigšanas, bet ne biežāk kā reizi divos gados



Pakalpojuma saņemšanas kārtība

• Nepieciešamie dokumenti:

• Iesniegums

• Narkologa atzinums

• Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par 
vispārējo veselības stāvokli

• Pašvaldības sociālā dienesta sociālās vides un sociālo 
kontaktu novērtējuma akts (bērniem) 

• Pašvaldības sociālā dienesta lēmums par dokumentu 
nosūtīšanu SIVA

• SIVA lēmums
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PALDIES!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
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