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Latvijas Samariešu apvienība 

Izglītības iestāde 
14 000 kursanti ik gadu 

Veselības aprūpes iestāde 
Ārstu komisija 30 minūtēs 

Sociālo pakalpojumu sniedzējs 
krīzes centrs,  naktspatversme,  HIV/AIDS profilakse; 

 ilgstošā aprūpe – SAC, grupu dzīvoklis, 

 drošības poga, aprūpes mājās, ģimenes asistents 

 pavadonis asistents, transports… 

Labdarības organizācija 
5 gados izdalītas 828 tonnas pārtikas 

http://www.samariesi.lv/lv/piedalīties/brīvprātīgajiem/par-brīvprātīgo-darbu
http://www.samaritan.info/
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/paēdušai-latvijai-projekts/par-paēdušai-latvijai
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/labās-sirds-klubs-projekts/labās-sirds-klubs
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/carer
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/projekts-piepildīsim-bērna-sapni
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/es-projekti
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/aprūpe-mājās/par-aprūpi-mājās
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/medicīniskā-aprūpe/par-medicīnisko-aprūpi
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/pavadonis-asistents/par-pavadoni-asistentu


Samariešu atbalsts mājās 

 – no projekta līdz pakalpojumam 

• 2013. gads - projektam Open Society Foundations piešķir 

finansējumu  

o Tiek uzsākta tehniskā sagatavošanās un sadarbības partneru 

apzināšana 

• 2014. gads – tiek uzsākta pakalpojuma nodrošināšana reģionos 

• 2015. gads – tiek turpināta pakalpojuma nodrošināšana, arvien 

palielinās sadarbība ar pašvaldībām un personu skaits, kurām 

ir iespēja saņemt kvalitatīvu aprūpi mājās 
 

• Šobrīd Eiropas komisijas organizētā Sociālo inovāciju 

konkursā no 1 408 projektiem atzīts par vienu no 10 

labākajiem. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Drošības pogas visā Latvijā 

Tikai nospiežot drošības pogu 

Savienojums ar centrāli  

un saruna ar operatoru 

Drošības pogas centrāle  

24 h diennaktī 

Nepieciešamā palīdzība –  

pakalpojuma organizēšana   

Kustības sensors 



Resursi aprūpes nodrošināšanai lauku reģionos 

“Drošības poga” 

Aprūpe mājās (sociālā) 

Aprūpe mājās (medicīniskā) 

Aprūpe mājās (ārkārtas) 

Pavadonis - asistents 

Specializētais transports 

Podologa un  

 friziera pakalpojums 

http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/aprūpe-mājās/par-aprūpi-mājās
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/medicīniskā-aprūpe/par-medicīnisko-aprūpi
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/pavadonis-asistents/par-pavadoni-asistentu






Pakalpojumu pieejamība reģionos 

• Dažādi pakalpojumu 

līgumi ar vairāk nekā 

20 pašvaldībām. 

 

• Drošības poga 

pieejama visā Latvijā 

 

• SAM mobilie 

pakalpojumi Kurzemē 

4 pāšvaldībās 

 

• Pakalpojumi ne tikai 

senioriem 



Pakalpojumu attīstības perspektīvas 

lauku reģionos 

Attīstību bremzējošie faktori Attīstību veicinošie faktori 

 

• Iedzīvotāju blīvums 

 

• Attālumi, ceļu kvalitāte 

 

• Nepietiekami finanšu resursi 

 

• Sadarbības partneru trūkums 

 

 

 

 

• Ja ir vienota izpratne par 

pakalpojumu nepieciešamību:  

 
o Mazāki administratīvie šķēršļi 

 
o Ātrāk jūtami rezultāti 

 
o Resursu ekonomija 

 



Pakalpojumu izmaksas un 
ieguvumi 

• Vidējās aprūpes mājās izmaksas no 75 – 95 EUR mēnesī 

vienai personai. 
o Atkarīgs no saistošajiem noteikumiem, līguma veida un pakalpojuma saņēmēju skaita 

reģionā 

o Cenā lielākoties ieskaitīta arī drošības poga, kas atsevišķi maksā 24 EUR mēnesī 

• Pašvaldībās, kurām līdz šim ir bijusi pašu organizēta aprūpe, 

ekonomija no 15 – 34% 

• Ilgtermiņa ekonomija – personas institucionālā aprūpē nonāk  

2-3 gadus vēlāk 

• Uzlabojas pakalpojuma kvalitāte, pieejams plašāks 

pakalpojumu klāsts, sociālajam dienestam vairāk laika un 

resursu pildīt savu pamatfunkciju 

 



Paldies par uzmanību 
Latvijas Samariešu apvienības 

“Samariešu atbalsts mājās” vadītājs 

Viesturs Kleinbergs 

tālrunis: 29166552 

 

 www.samariesi.lv 



Tehnoloģiju 

izmantošana 

plānošanā  

 

Tehnoloģiju 

izmantošana 

atskaišu, pārskatu 

gatavošanā 





Aprūpes plānošanas informācijas sistēma 



Galvenais elements – profesionāli, motivēti darbinieki 





Treniņi un apmācības 


