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DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

KĀPĒC?

Lai īstenotu cilvēktiesības un:

ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti 

tiesībām”

(tiesības dzīvot sabiedrībā, nebūt izolētiem un nošķirtiem 

no tās, līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ....),

ANO Konvencijas „Par bērna tiesībām”

(Dalībvalstis gādā par to, lai bērns netiktu šķirts no saviem 

vecākiem pretēji viņu gribai, ...... )

Universālā dizaina principi kā rīks



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

Gatavošanās DI procesam:

Ilgstošs process

Vienota un laba izpratne

Vēlme darīt

Visu pušu sadarbība

Rūpīga un detalizēta plānošana

Rūpīga un uzmanīga ieviešana
Video “Rīgas pilsētas Rūpju bērns 20 gadu jubileja” par pakalpojumiem

https://www.youtube.com/watch?v=HzMaqii_Pjc&feature=youtu.be 



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

Gatavošanās DI procesam:

1. Saskaņa un atbilstība visu līmeņu plānošanas 

dokumentos (dokumentu esamība iestādes-

pašvaldības-reģiona-nacionālajā līmenī un to 

saturs) 

2. Izpratne, vienošanās par dalību, skaidrs mērķis

3. Ilgtspējīga pieeja (izmaiņām klientu, personāla, 

infrastruktūras un finanšu jautājumos)



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

un

SADARBĪBA



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā
Projekta “Mana sociālā atbildība” ietvaros veikts pētījums

Sociālās integrācijas vajadzības 
Kurzemes reģionā

http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/

Projekta_My_Response_materiali

Saskaņā ar 2014.gada februāra datiem Kurzemes reģionā bija reģistrēti 

29 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji: 

5 BSAC, 

18 PSAC un 

1 VSAC ar 6 filiālēm (6 VSAC)

1851 klients = BSAC – 8%, PSAC – 43% un VSAC – 49%

1189 klienti ar invaliditāti

BSAC - 36, PSAC - 373, VSAC -780
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Kurzemes reģionā

EU palīdz ar finans. DI LATVIJĀ (2014-2020) 

LM plāno īstenot ar divu fondu palīdzību jeb 

divās daļās (ESF un ERAF t.sk. Valsts līdzfin. 15% )

ESF Latvijā  EUR 48 709 260

Papildinoši EUR 9 606 575 Sociālo dienestu darba efektivitātes 

un darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai

ERAF Latvijā EUR 44 441 977

Indikatīvi EUR 15 300 000 no tā paredzēti integrētai pilsētvides 

attīstībai 9 republikas pilsētās
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Kurzemes reģionā

Plānotie ESF finansējuma saņēmēji 

plānošanas reģioni

Indikatīvi Kurzemei – ESF 

~15%          6 823 908 EUR

Nodomu protokoli vai sadarbības līgumi ar:

• pašvaldībām

• VSAC

• BSAC

šobrīd NVO  --- kā sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēji 
(saņem finansējumu caur pašvaldībām) vai ir tikai klientu 
interešu pārstāvji



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:

• pušu apņemšanos sadarboties projekta 

īstenošanā;

• norādi par sadarbības partnera veicamajiem 

uzdevumiem (piem., sniegt informāciju DI plāna 

izstrādei, iesniegt atskaites);

• pušu apņemšanos projekta apstiprināšanas 

gadījumā noslēgt sadarbības līgumu.



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā
Rezultāti ~                       slēgs 3 VSAC filiāles Latvijā

Personu ar garīga rakstura 

traucējumiem skaits, kas 

saņem ESF atbalstītos sociālās 

aprūpes pakalpojumus 

dzīvesvietā 

Bērnu aprūpes iestādēs esošo 

bērnu skaits, kuriem veikts 

individuālo vajadzību 

izvērtējums 

Bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem skaits, kas 

saņem ESF atbalstītus sociālos 

pakalpojumus 

Rīgas 903 722 1530

Vidzemes 189 194 408

Kurzemes 315 (t.sk. 110 no 

VSAC iznāk)

193 476

Zemgales 273 334 408

Latgales 420 317 578

Kopā Latvijā 2100 1760 3400
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Kurzemes reģionā

Mērķa grupas

• Pilngadīgas personas ar GRT, kuras 

saņem VSAC pakalpojumus 

vai potenciāli var nonākt VSAC

• BSAC klienti līdz 18 gadiem (bērni-bāreņi un 

bez vecāku gādības palikuši bērni)

• Bērni ar funkcionāliem traucējumiem ģimenēs 

un viņu ģimenes

• Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes
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Kurzemes reģionā

Finansējuma sadalījums

Personu ar GRT īpatsvars

Kurzemei 15% ~ 4 654 584 EUR

BSAC esošo bērnu īpatsvars (bērni-bāreņi un bez 

vecāku gādības palikuši bērni)

Kurzemei 11%       ~ 350 876.50 EUR

Bērnu ar invaliditāti īpatsvars

Kurzemei 14%       ~ 1 818 448 EUR
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Kurzemes reģionā

ESF projektā atbalstāmas darbības:

• individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu 
(turpmāk – atbalsta plāns) izstrāde;

iepirkts pakalpojums

katram iesaistītajam klientam  ~1000

(bērnam un pieaugušajam SAC un pašvaldībā) 

• PR deinstitucionalizācijas plānu izstrāde (2017.g-
2020.g);

iepirkts pakalpojums

• VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;

iepirkts pakalpojums
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Kurzemes reģionā
ESF projektā atbalstāmas darbības:

• VSAC pilngadīgo personu ar GRT sagatavošana pārejai 
uz dzīvi sabiedrībā, 

īstenojama 1 gada laikā no klienta lēmuma (par vēlmi dzīvot 
sabiedrībā) saņemšanas brīža;              

piesaistīts sociālais mentors un  citi speciālisti

• sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar 
GRT;

dotācija pašvaldībām atbilstoši klienta aprūpes līmenim

Pakalpojumi dienas centros, dienas aprūpes centros, 
specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos un

īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu 
konsultācijas, individuālais atbalsts un atbalsta grupas 
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Kurzemes reģionā
ESF projektā atbalstāmas darbības:

• bērniem invalīdiem un viņu ģimenēm sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu, “atelpas brīža” un 
sociālās aprūpes pakalpojuma īstenošana;

apmaksa pēc sniegtajiem pakalpojumiem 

(saskaņā ar atskaitēm)

• speciālistu apmācība sabiedrībā balstītu pakalpojumu 
sniegšanai;              iepirkts pakalpojums

VSAC speciālistu un sociālo mentoru 

(par klientu sagatavošanu)

BSAC speciālistu

pašvaldību  sociālā darba speciālistu

slēdzamo VSAC speciālistu



DI īstenošanas iespējas

Kurzemes reģionā

ESF projektā atbalstāmas darbības:

• informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības 
attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un 
aizbildņu skaita palielināšanai;

iepirkts pakalpojums

pasākumu plāns, individuāla konsultēšana un 
motivēšanas pasākumi

• informācijas un publicitātes pasākumi par projekta 
īstenošanu;

• projekta vadība



Paldies!

Kurzemes plānošanas reģions
Pulkveža Brieža iela 4, 3.stāvs, Rīga 

www.kurzemesregions.lv 

e-pasts:  info@kurzemesregions.lv 

Tel.: +371 67331492

Inga Kalnina

Sociālo pakalpojumu attīstības eksperte

e-pasts:  inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Tel.: +371 67338738
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