
 

 

Zemgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna  

2017.-2021. gadam 

IZVĒRTĒJUMS 

 

ĪSTENOŠAS PROGRESS UZ 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. gads 



SATURS 

 

SATURS ........................................................................................................................................ 2 

IEVADS ......................................................................................................................................... 3 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS ...................................................................................... 5 

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA ....................................... 9 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTA .................................................................................................. 11 

AIZKRAUKLES NOVADS .......................................................................................................... 14 

BAUSKAS NOVADS .................................................................................................................. 17 

DOBELES NOVADS................................................................................................................... 21 

JELGAVAS NOVADS................................................................................................................. 24 

JĒKABPILS NOVADS ................................................................................................................ 27 

SECINĀJUMI .............................................................................................................................. 30 

PIELIKUMI .................................................................................................................................. 35 

 



3 
 

IEVADS 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (turpmāk tekstā – DI) – process, kas paredz 

palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu kāstu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību, tai skaitā 

izveidojot un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru cilvēkiem ar 

invaliditāti un bērniem, nodrošinot viņu neatkarīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā. 

Zemgales plānošanas reģionā DI procesu virza Zemgales plānošanas reģiona 

administrācija, kura īsteno Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu “Atver sirdi 

Zemgalē”. Projekta ietvaros sadarbībā ar 21 pašvaldību izstrādāts “Zemgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2021.gadam”, kurā noteikts 

izvēlētais risinājums sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai 

pašvaldībās, un paredzēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 

finansējuma sadalījums pasākuma 9.3.1.1. "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.  

Lai pārraudzītu DI procesa īstenošanu Zemgales plānošanas reģionā, ir 

izstrādāts “Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-

2021.gadam ieviešanas progresa izvērtējums par periodu no 2017.gada līdz 2021. 

gada 31. decembrim”, kurā apkopota aktuālā informācija par ESF projekta “Atver sirdi 

Zemgalē” īstenošanu un katras pašvaldības sasniegtie rezultāti ERAF projektu 

īstenošanā. 

Izvērtējumā tiek sniegta informācija par ESF projektā paveikto: 

● Personām ar garīgā rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) skaits pašvaldībās un projekta ietvaros 

izvērtēto skaits; 

● Personu ar GRT un bērnu ar FT skaits, kas saņem ESF apmaksātus 

pakalpojumus; 

● Kādi pakalpojumi un kurās pašvaldībās ir izveidoti vai tiks izveidoti projekta 

ietvaros; 

● Sadarbība un komunikācija starp pašvaldībām, kuras pašvaldības gatavas 

piedāvāt pakalpojumus un kuras pirkt pakalpojumus; 

● Pašvaldībām kompensētie izdevumi projekta ietvaros. 

Izvērtējuma veikšanas nepieciešamības pamatojums: 

MK noteikumu nr. 313 37. un 37.1. punkts “Plānošanas reģioni nodrošina 

izstrādāto plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu ieviešanas progresa 

izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados. Projekta īstenošanas laikā plānošanas reģionu 

deinstitucionalizācijas plānu ieviešanas progresa izvērtējumu veic līdz 2022. gada 1. 

aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Ieviešanas progresa izvērtējuma mērķis: 

Izvērtēt DI procesa ieviešanu Zemgales plānošanas reģionā, apkopojot un 

analizējot informāciju par: DI projekta mērķa grupu un tai sniegtajiem pakalpojumiem; 

izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem (SAM 9.3.1.1. + citi 

projekti). Problēmām, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanā, un noteikt nepieciešamību veikt grozījumus DI plānā. 
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Projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi: 

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II 

invaliditātes grupa un kas ir izvērtēti DI projektu ietvaros; 

2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem izsniegts 

VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, - sociālās aprūpes 

pakalpojums un “Atelpas brīdis”; 

3. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un kuri ir izvērtēti DI 

projektu ietvaros, kā arī viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.  

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums 

(8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR). 

Pašvaldības ERAF projektu ietvaros saskaņā ar DI plānu veido infrastruktūru 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai sekojošām mērķa grupām: 

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; 

2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs; 

3. Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). 

Pašvaldības ERAF projektu ietvaros saskaņā ar DI plānu veido infrastruktūru 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai sekojošām mērķa grupām: 

1. Pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; 

2. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 

ģimenēs; 

3. Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). 

 

DI plāna infrastruktūras risinājums uz 2021.gada 31.decembri ar iekļautiem 

grozījumiem nr.8 

 
  

Personām ar GRT

• 15 dienas aprūpes 
centri ar 193 vietām

• 9 grupu dzīvokļi ar 
115 vietām

• 6 specializētās 
darbnīcas ar 78 
vietām

• 1 atelpas brīža 
pakalpojums ar 4 
vietām

Bērniem ar FT un 
ģimenēm

• 9 dienas aprūpes 
centri ar 104 vietām

• 3 atelpas brīža 
palpojuma vietas ar  
26 vietām

• 12 sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumi

BSAC bērniem

• 4 ģimeniskai videi 
pietuvināti 
pakalpojumi ar 52 
vietām
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

DI plāns aptver Zemgales plānošanas reģionu. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas 

Zemgales plānošanas reģionā no 2021. gada 1. jūlija ir 5 novadi un 1 valstspilsēta, līdz 

ar to projektā piedalās 6 pašvaldības: 

● Jelgavas valstspilsēta, 

● Aizkraukles novads (apvienojot Aizkraukles, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, 

Skrīveru, un Jaunjelgavas novads (kas līdz reformai projektā nepiedalījās)), 

● Bauskas novads (apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku 

novadus), 

● Dobeles novads (apvienojot Auces, Dobeles un Tērvetes novadus),  

● Jelgavas novads (apvienojot Jelgavas un Ozolnieku novadus), 

● Jēkabpils novads (apvienojot Jēkabpils pilsētu un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 

Salas un Viesītes novadus). 

Mērķa grupas personu skaita izmaiņas Zemgales plānošanas reģionā (2016-2021) 

 

1. attēls. Pilngadīgu personu ar GRT un bērnu ar FT skaita izmaiņas 
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2. attēls. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni (2018. un 2020.gadā) 

 

Analizējot pieejamos statistikas datus secināms, ka:  

● Bērnu ar FT skaits pieaudzis par 39 bērniem jeb 3,8%punktiem, tai skaitā bērnu 

ar īpašas kopšanas nepieciešamību pieaudzis par 41 bērnu jeb 12,6%punktiem. 

● Pieaugušo ar GRT skaits samazinājies par 130 personām jeb 4,3%punktiem 

● Bērnu skaits BSAC samazinājies par 44 bērniem jeb 35,2%punktiem. 

Salīdzinot datus par pilngadīgo personu ar GRT un bērnu ar FT dinamiku uz 1000 

iedzīvotājiem, secināms, ka tam ir tendence pieaugt. 

 

3. attēls. Bērnu ar FT un pilngadīgu personu ar GRT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem 

Zemgales reģionā (dinamikā no 2017-2021). 
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Projekta ietvaros nodrošināta pieaugušo un bērnu izvērtēšana, kopā 3 reizes - 

2016., 2019. un 2021.gadā, uz 2021.gada 31.decembri kopā izvērtētas: 

● 457 personas ar GRT, tai skaitā 145 personas VSAC (no kurām 127 ZPR, bet 

18 pārnākuši no citām filiālēm); 

● 550 bērni ar FT, kas dzīvo ģimenēs; 

● 239 bērni, kas atrodas BSAC. 

Iznākuma rādītāja izpilde: 

● Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kurām ar ESF 

atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums izpilde sasniegta - 457, t.i., 130.2% 

apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 351; 

● Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību 

izvērtējums - 239, t.i., 86.59% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 276; 

● Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem ESF atbalstītus 

sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) – 

186, t.i., 52.99% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 351; 

● Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem ESF atbalstītus sociālos 

pakalpojumus – 348, t.i., 79.09% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 440. 

Rezultāta rādītāja izpilde:  

● Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus 

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz šo brīdi ir 24, t.i., 

33.80% apmērā no kopējā projektā plānotā rādītāja 71. 

 

PROJEKTĀ APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021. GADA BEIGĀM 

Par periodu līdz 31.12.2021 (ieskaitot 27.01.2022. iesniegto MP Nr.26) pieprasīti 

izdevumi 3 204 110.78 EUR apmērā, t.i., 34.04% no kopējā projektā apstiprinātā 

finansējuma  9 412 350.00 EUR.  

 

Pašvaldībām kompensētie izdevumi par pakalpojumiem: 

2016.gads – 41 791,70€  2019.gads – 283 861,40€ 

2017.gads – 43 547,56€  2020.gads – 481 933,74€  

2018.gads – 177 179,89€  2021.gads – 793 462,49€ 

 

Kopā: 1 821 776,78€ 
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APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM 

 

 
 

 

1 821 776,78€ Apgūtais finansējums projekta ietvaros 

19,36% Apgūtais finansējums projekta ietvaros procentuāli no kopējās paredzētās summas 

 

 

ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu sadalījumā pa pašvaldībām 

 

 

212 850,08€ 

2,26% 

214 930,43€ 

2,28% 

538 580,69€ 

5,72% 

184 811,75€ 

1,96% 

272 442,55€ 

2,89% 

398 161,28€ 

4,23% 
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SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

PIEEJAMĪBA 

 

4. attēls. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi 

2019.gadā. 

 

5. attēls. Zemgales plānošanas reģionā pieejamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi 

2021.gadā. 
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6. attēls. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iestāžu skaita izmaiņas 
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JELGAVAS VALSTSPILSĒTA 

Kopumā dzīvo 723 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 55 personām), no kurām: 

● 25 personai nepieciešami dienas centra pakalpojumi;  

● 9 personām nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 20 personām nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

Kopumā dzīvo 261 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 104 bērniem), no 

kuriem: 

● 15 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi; 

● 12 bērniem nepieciešami atelpas brīža pakalpojumi; 

● 43 bērniem nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (pielāgots 

peldbaseins - 28, Montessori - 15);  

● 25 bērniem nepieciešami ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi. 

Jelgavas pilsētas bāriņtiesas dati attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 34 bērni atrodas audžuģimenēs; 

● 122 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 24 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās. 

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 91 bērni 

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
7.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

 

 

 

Aprūpe mājās; 3

Atbalsta un grupu 
nodarbības; 17

Atelpas brīdis; 2

Dienas aprūpes 
centrs; 15

Speciālistu 
konsultācijas; 44

Speciālās 
darbnīcas; 2
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8.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

 

 

 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM  

 

 

ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu 

Jelgavas valstspilsētā 

  

Atelpas 
brīdis; 20

Dienas 
aprūpes 
centrs; 2

Aprūpes 
pakalpojums; 

36

Sociālā 
rehabilitācija; 

47

19

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

398 161,28€ 

4,23% 

Jelgavas valstspilsētā apgūtais 

finansējums sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 3 592,19€ 

2017.gads – 21 661,47€ 

2018.gads – 61 189,36€ 

2019.gads – 57 449,04€ 

2020.gads – 97 684,73€ 

2021.gads – 156 584,49€ 

Kopā: 398 161,28€ jeb 4,23% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 
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JELGAVAS VALSTPILSĒTA ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO:  

 

  

 

Prognozēts, ka 2022. gada pirmajā pusē tiks pabeigta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanas vietas izveide Stacijas ielā 13, bet 2023. gada otrajā pusē tiks pabeigta 

daudzfunkcionālā centra izveide Zirgu ielā 47a. 

Kopējais Jelgavas pilsētas sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. 

pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 334 574,99 EUR. 

 
Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 

Jelgava 
Ozolnieku novads 

 plānotā sadarbība 

Dienas aprūpes centra pakalpojums dienas centrā 

“Integra” - bērniem ar FT 7 vietas un pilngadīgām personām 

ar GRT 18 vietas (9 jaunas un 16 labiekārtotas);  

Dienas aprūpes centra pakalpojums dienas centrā 

“Harmonija” – pilngadīgām personām ar GRT 15 vietām (5 

jaunas un 10 labiekārtotas); 

Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar FT ar 

10 vietām; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – viena 

Montessori istaba bērniem ar FT; 

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām; 

Specializētās darbnīcas ar 15 vietām; 

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums – 8 

vietas; 

Dienas centrā “Atbalsts” pilngadīgām personām ar 

GRT papildus 30 esošajām klientu vietām tiks izveidotas 5 

jaunas vietas; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – peldbaseina 

pielāgošana bērniem ar FT.  

 

 

 

 

  
Jelgava 
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AIZKRAUKLES NOVADS 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Aizkraukles novads ietver Aizkraukles, Kokneses, 

Neretas, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un novadus. Jaunjelgavas novada teritorija līdz reformai 

projektā nepiedalījās. 

Kopumā dzīvo 390 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 34 personām), 

no kurām: 

● 29 personai nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;  

● 10 personām nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 16 personām nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

 

Kopumā dzīvo 136 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 89 

bērniem), no kuriem: 

● 21 bērnam nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi. 

 

Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 21 bērns atrodas audžuģimenēs; 

● 74 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 3 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās. 

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 37 bērni  

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
 

9.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

 

 

 

 

 

Aprūpe mājās; 2

Atbalsta un grupu 
nodarbības; 10

Dienas aprūpes 
centrs; 8

Speciālistu 
konsultācijas; 9

Grupu dzīvokļi; 1
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10.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM  

 

ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu 

sniegšanu Aizkraukles novadā 

 

Ar Aizkraukles novada domes 21.10.2021. lēmumu nr. 14., 43.p. ERAF projekta 

īstenošana ir pārtraukta. Attiecīgi Aizkraukles novads neveidos: DAC bērniem un pieaugušajiem 

ar GRT, Grupas dzīvokļus un Specializētās darbnīcas Aizkrauklē.  

ERAF projektu īstenošana turpinās Pļaviņās un Neretas novados.  

 

Atelpas 
brīdis; 3 Aprūpes 

pakalpojums; 
11

Sociālā 
rehabilitācija; 

58

34

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

Aizkraukles novada apgūtais 

finansējums sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 230,08€ 

2017.gads – 2 571,56€ 

2018.gads – 12 755,37€ 

2019.gads – 28 981,83€ 

2020.gads – 46 926,17€ 

2021.gads – 93 346,74€ 

Kopā: 184 811,75€ jeb 1,96% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 

 

184 811,75€ 

1,96% 
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Kopējais Aizkraukles novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. 

pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 218 514,06 EUR (Pļaviņu un Neretas novadiem).  

 

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 

 
 

 

  plānotā sadarbība 

  esošā sadarbība 

 

                              

Pļaviņas 

Dienas aprūpes centra pakalpojums – 

bērniem ar FT 10 vietas un pilngadīgām 

personām ar GRT 10 vietas;  

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 4 

vietām. 

Nereta 

Dienas aprūpes centra pakalpojums – 

bērniem ar FT 3 vietas un pilngadīgām personām 

ar GRT 7 vietas;  

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 7 

vietām.  
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BAUSKAS NOVADS 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Bauskas novads ietver Bauskas, Iecavas, 

Rundāles un Vecumnieku novadus.  

Kopumā Bauskas novadā dzīvo 468 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 

72 personai), no kurām: 

● 47 personām nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;  

● 21 personām nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 22 personām nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

Kopumā dzīvo 226 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 139 

bērniem), no kuriem: 

● 63 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi; 

● 24 bērniem nepieciešami atelpas brīža pakalpojumi. 

Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 40 bērni atrodas audžuģimenēs; 

● 147 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 18 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās. 

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 83 bērni 

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
11.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

 

 

 

Aprūpe mājās; 20

Atelpas brīdis; 3

Dienas aprūpes 
centrs; 19

Speciālistu 
konsultācijas; 20

Grupu dzīvokļi; 6

Speciālās darbnīcas; 6
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12.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM 

 

 
ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu 

sniegšanu Bauskas novadā 

  

Atelpas 
brīdis; 4

Aprūpes 
pakalpojums; 

28

Sociālā 
rehabilitācija; 

82

60

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

538 580,69€ 

5,72% 

Bauskas novada apgūtais 

finansējums sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 8 817,01€ 

2017.gads – 8 960,71€ 

2018.gads – 58 722,55€ 

2019.gads – 91 863,27€ 

2020.gads – 159 281,14€ 

2021.gads –210 936, 01€ 

Kopā: 538 580,69€ jeb 5,72% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 
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BAUSKAS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais Bauskas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. 

pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 069 231,51 EUR. 

Bauskas novadā ERAF projekta īstenošanas noslēgusies Rundālē, kur pakalpojumi jau 

ir reģistrēti un uzsākuši darbību. 

 

  

 

 

 

Bauska 

Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem 

ar FT 10 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 20 

vietas; 

Specializētās darbnīcas ar 10 vietām; 

Atelpas brīža pakalpojumu izveide bērniem ar 

FT ar 4 vietām; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra ar 1 

vieta; 

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 

vietām; 

Atelpas brīža pakalpojumu izveide personām 

ar GRT ar 4 vietām; 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 

vietām. 

Rundāle 

Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem 

ar FT 11 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 3 

vietas.  

Iecava 

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām 

ar GRT ar 25 vietām; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem 

ar FT – 1 vieta. 

Vecumnieki 

Dienas aprūpes centra pakalpojums – bērniem 

ar FT 19 vietas un pilngadīgām personām ar GRT 8 

vietas. 
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Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 

  
 

 

 

  plānotā sadarbība 

  esošā sadarbība 
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DOBELES NOVADS 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Dobeles novads ietver Auces, Dobeles, un 

Tērvetes novadus.  

Kopumā Dobeles novadā dzīvo 428 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 

43 personām), no kurām: 

● 22 personām nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;  

● 31 personai nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 21 personai nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

Kopumā dzīvo 133 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 58 

bērniem), no kuriem: 

● 29 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi; 

● 4 bērniem nepieciešami atelpas brīža pakalpojumi. 

Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 19 bērni atrodas audžuģimenēs; 

● 75 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 24 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās. 

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 50 bērni 

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
13.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

Atbalsta un gupu …

Atelpas brīdis; 1

Dienas aprūpes 
centrs; 10

Speciālistu 
konsultācijas; 19

Grupu dzīvokļi; 2

Speciālās darbnīcas; 14
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14.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM 

 
ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu 

sniegšanu Dobeles novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelpas 
brīdis; 6

Aprūpes 
pakalpojums; 

16

Dienas aprūpes 
centrs; 1

Sociālā 
rehabilitācija; 

27

20

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

212 850,08€ 

2,26% 

Dobeles novada apgūtais finansējums 

sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 5 436,06€ 

2017.gads – 834,48€ 

2018.gads – 13 961,43€ 

2019.gads – 24 323,92€ 

2020.gads – 49 584,02€ 

2021.gads – 118 710,17€ 

Kopā: 212 850,08€ jeb 2,26% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 
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DOBLES NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO 

 

 

Kopējais Dobeles novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. 

pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 972 445,32 EUR. 

 Dobeles novadā ERAF projekta īstenošana noslēgusies Aucē, kur pakalpojums ir 

reģistrēts un uzsācis darbību. 

 

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 esošā sadarbība 

 

 

Aucē 

Dienas aprūpes centra 

pakalpojums – bērniem ar FT 7 

vietas. 

Dobelē 

Dienas aprūpes centra 

pakalpojums – personām ar GRT 

20 vietas; 

Grupu dzīvoklis personām 

ar GRT ar 10 vietām; 

Specializētās darbnīcas 

personām ar GRT ar 16 vietām. 
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JELGAVAS NOVADS 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jelgavas novads ietver Jelgavas novadu un Ozolnieku 

novadu.  

Kopumā dzīvo 430 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums veikts 41 personai), no kurām: 

● 17 personai nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;  

● 19 personām nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 25 personām nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

Kopumā dzīvo 145 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 63 bērniem), no 

kuriem: 

● 22 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi; 

● Nepieciešami 94 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (peldbaseins – 24, reitterapija – 

24, mūzikas terapija – 22, Monstessori terapija – 24). 

Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 40 bērni atrodas audžuģimenēs; 

● 106 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 9 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās. 

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 50 bērni 

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
15.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalsta un gupu 
nodarbības; 9

Dienas aprūpes 
centrs; 18

Speciālistu 
konsultācijas; 16

Grupu dzīvokļi; 7

Speciālās darbnīcas; 7
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16.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM 

 

 
 

ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu sniegšanu 

Jelgavas novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelpas brīdis; 1

Aprūpes 
pakalpojums; 

16
Sociālā 

rehabilitācija; 26

17

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

Jelgavas novada apgūtais 

finansējums sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 5 295,29€ 

2017.gads – 6 305,13€ 

2018.gads – 10 608,76€ 

2019.gads –22 900,67€ 

2020.gads –56 363,08€ 

2021.gads – 113 457,50€ 

Kopā: 214 930,43€ jeb 2,28% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 

 

214 930,43€ 

2,28% 
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JELGAVAS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS IR IZVEIDOJIS: 

 

 

 

 

 

 

Kopējais Jelgavas novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. pasākuma 

finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 1 138 717,12 EUR 

Jelgavas novadā ERAF projekta īstenošanas noslēgusies un pakalpojumi jau ir reģistrēti 

un uzsākuši darbību. 

 

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 esošā sadarbība 

 

 

 

Jelgavas novads 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

personām ar GRT ar 12 vietām; 

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 

16 vietām; 

Specializētā darbnīca ar 16 vietām; 

Ģimeniskai videi pietuvināts 

pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem 

bērniem ar 12 vietām.  

 

Ozolnieku novads 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

personām ar GRT ar 5 vietām; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra 

– viens silto smilšu terapijas kabinets bērniem 

ar FT; 
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JĒKABPILS NOVADS 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils novads ietver Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes novadus, kā arī Jēkabpils pilsētu. 

Kopumā Jēkabpils novadā dzīvo 474 personas ar GRT (vajadzību izvērtējums 

veikts 85 personām), no kurām: 

● 50 personām nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi;  

● 5 personām nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojumi; 

● 24 personām nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

Kopumā dzīvo 173 bērni ar FT (individuālo vajadzību izvērtējums veikts 97 

bērniem), no kuriem: 

● 52 bērniem nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojumi; 

● 10 bērniem nepieciešami atelpas brīža pakalpojumi; 

● 47 bērniem nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (fizioterapija – 20, 

ergoterapija – 19, multisensorā terapija – 3, Montessori – 5); 

● 15 bērniem nepieciešami ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi. 

 

Attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē: 

● 45 bērni atrodas audžuģimenēs; 

● 113 bērni atrodas aizbildniecībā; 

● 3 bērni ievietoti sociālās aprūpes institūcijās.  

Dati par bērniem, kam ir invaliditāte un īpaša kopšana: 55 bērni 

 

 

SNIEGTIE PAKALPOJUMI DI PROJEKTA IETVAROS 

 

Sniegtie pakalpojumi sadalījumā pa mērķa grupām un pakalpojumiem 

 

 
17.attēls. Sniegtie pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT 

 

 

 

Dienas aprūpes 
centrs; 18Speciālistu 

konsultācijas; 20
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18.attēls. Sniegtie pakalpojumi bērniem ar FT un vecākiem 

 

 

APGŪTAIS FINANSĒJUMS UZ 2021.GADA BEIGĀM 

 
ESF projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros apgūtais finansējums par pakalpojumu 

sniegšanu Jēkabpils novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprūpes 
pakalpojums; 14

Sociālā 
rehabilitācija; 

49

30

Sociālā rehabilitācija bērnu
vecākiem

272 442,55€ 

2,89% 

Jēkabpils novada apgūtais 

finansējums sadalījumā pa gadiem: 

2016.gads – 18 421,07€ 

2017.gads – 3 214,21€ 

2018.gads – 19 942,42€ 

2019.gads – 58 342,67€ 

2020.gads – 72 094,60€ 

2021.gads – 100 427,58€ 

Kopā: 272 442,55€ jeb 2,89% no 

kopējās projektā paredzētās summas. 
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JĒKABPILS NOVADS ERAF PROJEKTA IETVAROS VEIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais Jēkabpils novada sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 9.3.1.1. 

pasākuma finansējums uz 2022.g. 1.janvāri – 2 470 325,24 EUR 

 

Sadarbība ar kaimiņu / reģiona pašvaldībām: 

 
 

 

  plānotā sadarbība 

 

 

 

 

Jēkabpils pilsēta 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

– bērniem ar FT ar 25 vietām un personām ar 

GRT ar kopējo vietu skaitu – 30; 

Specializēto darbnīcu pakalpojums ar 

15 vietām; 

Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra 

bērniem ar FT – 1 vieta;  

Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 

16 vietām. 

Aknīste 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

– personām ar GRT ar 15 vietām; 

Grupu dzīvokļi personām ar GRT 16 

vietām. 

Sala 

Atelpas brīža pakalpojums bērniem 

ar FT – 12 vietas; 

Ģimeniskai videi pietuvināta 

pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem 

bērniem – 24 vietas. 
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SECINĀJUMI 

Sasniedzamo rezultātu un rādītāju izpilde 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Bāzes vērtība Plānotais 
rezultāts 

uz 2020.g. 

Sasniegtais Attīstības 
tendence gads daudzums 2019.g 2021.g 

1.  
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

2017 75 128 74 89  

2.  
Reģionā esošo DAC skaits personām ar 
GRT 

2017 6 20 6 15  

3.  Reģionā esošo DAC skaits bērniem ar FT 2017 2 11 2 9  
4.  Grupu dzīvokļu skaits 2017 2 11 3 5  
5.  Specializēto darbnīcu skaits 2017 1 7 1 6  

6.  
Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju 
skaits 

2017 3 6 1 1  

7.  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzēju skaits 

2017 8 15 6 12  

8.  
Ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojuma sniedzēju skaits 

2017 2 4 2 4  

9.  
Personu ar GRT skaits, kas saņēmušas 
ESF apmaksātus sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus 

2017 5 351 77 185 
 

10.  
Bērnu ar FT skaits, kas saņēmušas ESF 
apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus 

2017 47 380 217 347 
 

11.  
Sociālā darba speciālistu skaits 
pašvaldībās kopā 

2016 526 552 258 260  

12.  
Sociālā darba speciālistu skaits, kam ir 
paaugstināta kvalifikācija 

2016 174 208 196 178  

13.  
Sociālā darba speciālistu skaits, kas ir 
saņēmuši supervīziju 

2016 152 197 159 187  

 

Vērtējot plānoto mērķu un rezultātu sasniegšanu, jāņem vērā faktori, kas ietekmējuši DI plāna 

īstenošanu. Galvenās atkāpes no plānotā laika grafika, veicamās aktivitātēs un rādītājos, saistās 

ar sekojošo:  

• Sākotnējā pašvaldību vadības un darbinieku pretestība DI procesam (neskaidrība par 

procesa virzību, bailes no sabiedrības reakcijas uz izmaiņām, aizspriedumi pret mērķa grupas 

personām, stereotipi par institucionālo aprūpi kā labāko risinājumu cilvēkiem ar invaliditāti un 

bērniem ārpusģimenes aprūpē); 

• Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanas uzsākšanas aizkavēšanās par 

vairāk kā pusgadu (dēļ pretrunām Publisko iepirkumu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā un Bērna attīstības vērtēšanas kritēriju un individuālā izvērtējuma metodikā, attiecībā 

uz pieļaujamām prasībām psihologa pieredzei tika pārtraukts iepirkums Individuālo vajadzību 

izvērtēšanas veikšanai bērniem, AIS metodes piemērošana personām ar GRT un ar to 

saistītie grozījumi MK noteikumos nr.313 un projekta īstenošanā); 

• DI plāna izstrādes pabeigšana par pusotru gadu vēlāk nekā sākotnēji plānots (tehniskās 

specifikācijas saskaņošanas ilgais process, grozījumi MK noteikumos nr.313, nekvalitatīvi 
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nodevumi no pakalpojumu sniedzēja puses, grūtības saskaņot infrastruktūras risinājumus ar 

pašvaldībām ierobežota finansējuma apstākļos); 

• Nobīde ERAF projektu iesniegumu izstrādē, līgumu slēgšanā un īstenošanā vidēji par 3 

gadiem; 

• Nepieciešamība atsevišķām pašvaldībām veikt grozījumus DI plānā paredzētajos 

infrastruktūras risinājumos, kas saistīti ar izmaiņām pieprasījumā pēc pakalpojumiem no 

mērķa grupas personu puses vai arī ekonomiski izdevīgāka alternatīvā infrastruktūras 

risinājuma rašana; 

• Finanšu disciplīnas pasākumu ieviešana, kā rezultātā pašvaldībām noteikti ierobežojumi 

Valsts kases aizdevuma saņemšanai; 

• Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim, kas faktiski nozīmē, 

ka DI plānā paredzēto darbību īstenošana noslēgsies nevis 2020.gada 31.decembrī, bet 

2023.gada 31.decembrī; 

• Ierobežotais pakalpojumu sniedzēju skaits, kas atbilst MK noteikumu nr.313 prasībām, kā 

rezultātā kavējas pakalpojumu piešķiršana bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti; 

• Daļas no mērķa grupas personu gan pieaugušo ar GRT, bērnu ar FT vecāku, pasivitāte, kas 

kavē pakalpojumu piešķiršanu, jo nepieciešams ieguldīt papildus laiku un cilvēkresursus, lai 

klientus motivētu pieteikties pakalpojumu saņemšanai, kā arī nodrošinātu jau piešķirto 

pakalpojumu izmantošanu; 

• COVID-19 ietekmes rezultātā vērojama ietekme uz pakalpojumu izpildi, jo ir nemitīgas 

izmaiņas epidemioloģiskās prasībās, kā arī apturēta pakalpojumu sniegšana vai pakalpojumu 

sniegšana ir samazinātā apjomā. Obligātā vakcinācija darbiniekiem, kas noved pie 

cilvēkresursu trūkumu un aizkavēšanās pakalpojumu sniegšanā. Kā arī vērojama pieaugoša 

emocionālā spriedze un profesionālās izdegšana darbinieku vidū darbā ar klientiem, jo ir 

jūtamas negācijas no klientu puses par COVID-19 krīzes radītajām sekām un bieži vien 

sociālajam darbiniekam jāskaidro noteikumi un jāmeklē risinājumi, kā nodrošināt 

pakalpojumu nepārtrauktību. 

• Ir redzama Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekme uz DI procesu. Trūkst pilnīgas 

informācijas un līdz ar to arī stabilitātes par pakalpojumiem jaunajā novadā, informācijas 

trūkums iedzīvotājiem. Kā arī cilvēkresursu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanu, 

jo pie darbinieku nomaiņas, jāiegulda papildus darbs un laiks un citi resursi, lai darbinieks un 

klients iepazītu viens otru un izveidotu uzticībā balstītas attiecības.  

• Gan ATR, gan COVID-19 ietekmē vērojami lēnāki ESF projektu finansējuma apguves tempi, 

kā arī ERAF ietvaros izveidojamo pakalpojumu termiņu pagarināšana un cenu pieaugums. 

Šajos apstākļos ir redzams cilvēkresursu trūkums, līdz ar to pieaugusi darbinieku noslodze. 

 

Līdz 2021. gada beigām DI plāna stratēģiskajā daļā veikti 8.grozījumi (detalizēta informācija 

par grozījumiem pielikumā Nr.2.), kas paredz izmaiņas rīcības daļā, 4.2. Pasākuma 9.3.1.1. 

ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām 
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ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem, paredzēto aktivitāšu īstenošanas laikā, infrastruktūras 

risinājumos un mērķa grupām izveidoto pakalpojumu vietu skaitā 

 

 

ERAF ĪSTENOŠANA 

 

Sākot no 2020. gada sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēta virkne sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu, kas saistīti ar pašvaldību infrastruktūras projektu īstenošanu un lielākajā 

daļā sākta pakalpojumu sniegšana: 

● daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs LAIPA, Jelgavas novada Kalnciemā ar 

dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļiem un specializēto darbnīcu pieaugušiem cilvēkiem ar GRT; 

● ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem ārpusģimenes aprūpē, Elejā, Jelgavas 

novadā; 

● dienas aprūpes centrs BĒNE bērniem FT, Bēnē, Dobeles novadā; 

● sociālo pakalpojumu centrs ZĪLE ar dienas aprūpes centru pieaugušiem ar GRT un silto 

smilšu terapijas istabu bērniem ar FT, Ānes ciematā, Jelgavas novadā; 

● dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT Rundālē, Bauskas 

novadā (pakalpojumu sniegšana nav uzsākta); 

● dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT, grupu dzīvokļi cilvēkiem 

ar GRT, Pļaviņās, Aizkraukles novadā (grupu dzīvoklī pakalpojumu sniegšana vēl nav sākta). 

● grupu dzīvokļi pieaugušajiem ar GRT, DAC bērniem ar FT un DAC pieaugušajiem ar GRT 

Neretā, Aizkraukles novadā (pakalpojumu sniegšana nav sākta). 

Papildus DI plānā iekļautajiem pakalpojumiem, reģionā izveidoti un darbu uzsākuši sekojoši 

sabiedrībā balstīti pakalpojumi: 

● SIA «Dare Audeamus» specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar GRT Dobelē; 

● SIA «Domus atbalsts» sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Jēkabpilī bērniem ar FT un 

pieaugušajiem ar GRT; 

● Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Viesītē bērniem 

ar FT un pieaugušajiem ar GRT; 

● Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi” atelpas brīža 

pakalpojums bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT; 

● Jaunjelgavas novada sociālā dienesta grupu māja/dzīvoklis. 

 

 

PĒTĪJUMĀ PAR DI ĪSTENOŠANU ZEMGALES REĢIONĀ KONSTATĒTS, KA: 

1. DI process ietver lietu pārvaldību, ievērojot katrai mērķa grupai specifiskus principus, un konkrēti 

noteikumi nosaka noteiktu atbalsta apjomu katram dalībniekam. Paralēli pakalpojumu saņemšanai 

tiek izstrādāti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kas dalībniekiem jau šobrīd ir nepieciešami, 

lai īstenotu procesa ideju un tā principus. 

2. Plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem organizē individuālo 

vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānus jaunām mērķa grupām personām, kuras vēlas uzsākt 
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dalību projektos un saņemt finansētos sociālos pakalpojumus. Procesa atbalstam tiek veiktas arī 

informatīvi izglītojošas aktivitātes, tostarp informatīvas kampaņas par sabiedrības attieksmes 

maiņu, piemēram, informatīvajā kampaņā izveidota vietne cilveksnevisdiagnoze.lv. Tā sniedz 

informāciju, kas vairo izpratni par cilvēku ar invaliditāti nozīmi, individuālo attieksmi un sabiedrībā 

balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. 

3. DI projekts ir veicinājis nepieciešamību pašvaldībām apzināt un redzēt cilvēkus ar garīga rakstura 

traucējumiem savā teritorijā. 

4. Projekts palīdz cilvēkiem, kuru veselības stāvoklis ļauj, uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un 

strādāt sev piemērotu darbu. Pašvaldības veido sociālos pakalpojumus – grupu dzīvokļus, kuros 

cilvēki var dzīvot patstāvīgi, bet vienlaikus saņemt sev nepieciešamo atbalstu, kā arī dienas 

aprūpes centrus, kuros dienu var pavadīt cilvēki ar smagāku invaliditāti. Daudzi cilvēki ar garīga 

rakstura traucējumiem spēj strādāt algotu darbu, tāpēc valsts palīdz darba devējiem ar subsīdijām 

un darba pielāgošanas atbalstu viņu nodarbinātības veicināšanai. Vienlaikus pašvaldības veido 

specializētas darbnīcas, kurās ir iespēja savu laiku pavadīt saturīgi tiem cilvēkiem, kuri nespēj 

iekļauties darba tirgū. 

5. Pastāv pamatotas bažas pakalpojumu nepārtrauktībai pēc 2023. gada – projekta un Eiropas 

struktūrfondu finansējuma ietvaros pašvaldībām nebūs kapacitātes organizēt un uzturēt šādus 

sabiedrībā balstītus pakalpojumus ģimenēm ar īpašām vajadzībām. Pamatojoties uz periodisku 

projektu izvērtēšanu, kļūst skaidrs, ka mērķu sasniegšanas temps ir jāpalielina. 

6. Pakāpeniski attīstās jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kas paplašina sociālo pakalpojumu 

sniegšanas iespējas.  

7. Lielākā daļa sociālo darbinieku ir pamanījuši pozitīvas pārmaiņas, un lielākā daļa pakalpojumu 

saņēmēju ir apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Klienti skaidro, ka uzlabojumi ir ne tikai viņiem 

pašiem, bet arī visai ģimenei. Tomēr vairāki pauž neskaidrību par to, kas notiks pēc projekta. Kāds 

paskaidroja, ka viss nāk ar lielu kavēšanos un pretestību, tāpēc projekts palīdzēja vairāk finansiāli; 

ja būtu pieejams tas, kas patiešām bija vajadzīgs, rezultāti būtu nozīmīgāki. Līdz ar to var secināt, 

ka kopumā projekts ir būtiski atbalstījis dalībniekus mērķu sasniegšanā, taču aktuāls ir jautājums, 

kas notiks pēc projekta.  

SOCIĀLO DARBINIEKU VIEDOKLIS 

1. Projekta ietvaros sociālie darbinieki ir izteikuši piedāvājumu izstrādāt iespēju nepieciešamos 

dokumentus automātiski ģenerēt datu sistēmās, kurās jebkurā gadījumā tiek ievadīti klienta dati un 

pakalpojumi. Šāds risinājums būtiski palielinātu darbinieku kapacitāti. Sociālie darbinieki arī 

norādījuši, ka pārbaudes brīdī sistēmās pieejamā dokumentācija vēl ir jākopē/jāieskenē. 

2. Projekts uzliek ievērojamu birokrātisko slogu sociālajiem darbiniekiem, kas rada risku sociālajam 

darbam kļūt virspusējam. Trūkst cilvēkresursu, lai virzītu lietu vadību un sniegtu pakalpojumus 

dalībniekiem – darbinieki uzskata, ka lietas ir svarīgi sakārtot administratīvi, nereti tērējot laiku, kas 

būtu nepieciešams padziļinātam sociālajam darbam un DI pamatprincipu pielietošanai. Liela 

apjoma klientu datu vākšana palielina kļūdas uzglabāšanā, konfidencialitāti un personas privātuma 

iejaukšanos. 
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3. Sociālie darbinieki uzskata, ka ir jāizvērtē trūkstošo sociālo darbinieku piesaistes mehānismi, lai 

nepārslogotu esošos speciālistus, kas var novest pie darbinieku izdegšanas un spējas tikt galā ar 

darba apjomu. Jāpievērš uzmanība lietu sadalījumam un darba apjomam, kvalitatīvā darbā jāmeklē 

risinājumi pārslodzei. Jo aptuveni trešdaļai sociālo darbinieku ir pārāk daudz pienākumu vai pārāk 

daudz klientu vienlaikus vai citas problēmas, kas jārisina, pretējā gadījumā pastāv risks zaudēt 

kādu speciālistu.  

4. Sociālo darbinieku trūkums, projekta pienākumi bieži vien ir papildinājums pamatpienākumiem, kas 

liek darbiniekiem pārmērīgi strādāt. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs negarantē 

pakalpojumu kvalitāti. 

5. Nav izstrādātas vienotas projektu īstenošanas metodikas un vadlīnijas, kas ļautu jaunajiem 

darbiniekiem veiksmīgāk pielāgot darba uzdevumus, veicinātu esošo darbinieku kapacitāti un 

novilktu robežu starp pienākumiem, ko dalīt ar citiem projekta īstenošanas dalībniekiem.  

PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJU VIEDOKLIS 

1. Trūkst nepieciešamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju, tāpēc pakalpojumu 

saņēmēji izvēlas pieejamos pakalpojumus, kas ne vienmēr ir efektīvākais risinājums viņu 

attīstības dinamikā. Mērķgrupām ir informācijas trūkums par sociālajiem pakalpojumiem un citām 

sociālās labklājības jomā piedāvātajām iespējām. 

2. Daudzi pakalpojumu saņēmēji nav apmierināti ar pakalpojumu pieejamību, jo nereti resursi tiek 

tērēti neefektīviem pakalpojumiem, jo birokrātisku apsvērumu dēļ netiek sniegti nepieciešamie 

pakalpojumi. 

3. Pakalpojumu saņēmēji lielākā daļa ir apmierināti ar projekta dokumentāciju, taču nepieciešami 

uzlabojumi, lai palielinātu personāla kapacitāti un samazinātu personu privātuma aizskāruma 

risku. Tiek norādīts, ka, ņemot vērā to, ka ir nepieciešama plaša dokumentācija, tik zaudēta 

izpratni par to, kas ir nepieciešams. Daži pakalpojumu saņēmēji ir atzinuši, ka bez sociālā 

darbinieka atbalsta viņi nesaprastu veidu, kā saņemt pakalpojumus. 

4. Vairums sociālo darbinieku un projekta pakalpojumu saņēmēji novērtē iespēju plānot 

pakalpojumu sadali. Tomēr sociālie darbinieki norādījuši, ka ir bijuši gadījumi, kad dalībnieki 

jutušies vīlušies par projekta ideju, jo cerējuši saņemt naudu, nevis pakalpojumus.  

5. Lielākā daļa pakalpojumu saņēmēju ir apmierināti ar sociālā darbinieka spēju reaģēt un veikt 

izmaiņas atbalsta plānos, taču jāņem vērā, ka sociālais darbinieks nav vienīgais jauno 

pakalpojumu izstrādātājs, atbildīga ir visa pašvaldība, un virzība ir galvenokārt iedzīvotāju ziņā.  

(Analysis of the case management model use within the framework of deinstitutionalization in 

Zemgale region: Anete Aizbalte, 2022).  
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PIELIKUMS NR.1. 

Statistikas tabula par cilvēkiem ar invaliditāti, sadalījumā pa novadiem 

Novadi 

P
e
rs

o
n

a
s
 a

r 

in
v

a
li
d

it
ā
ti

 

1.grupa 2.grupa 3.grupa Bērni - invalīdi 

R
e
d
z
e
s
 

D
z
ir
d
e
s
 

K
u
s
tī

b
u
 

P
s
ih

is
k
ie

 u
n
 

u
z
v
e
d
īb

a
s
 

P
ā
rē

jie
/ 
tr

a
u
c
ē
ju

m
u

 

v
e
id

s
 n

a
v
 n

o
rā

d
īt
s
 

R
e
d
z
e
s
 

D
z
ir
d
e
s
 

K
u
s
tī

b
u
 

P
s
ih

is
k
ie

 u
n
 

u
z
v
e
d
īb

a
s
 

P
ā
rē

jie
/ 
tr

a
u
c
ē
ju

m
u

 
v
e
id

s
 n

a
v
 n

o
rā

d
īt
s
 

R
e
d
z
e
s
 

D
z
ir
d
e
s
 

K
u
s
tī

b
u
 

P
s
ih

is
k
ie

 u
n
 

u
z
v
e
d
īb

a
s
 

P
ā
rē

jie
/ 

tr
a
u
c
ē
ju

m
u
 

v
e
id

s
 n

a
v
 

n
o
rā

d
īt

s
 

R
e
d
z
e
s
 

D
z
ir
d
e
s
 

K
u
s
tī

b
u
 

P
s
ih

is
k
ie

 u
n
 

u
z
v
e
d
īb

a
s
 

P
ā
rē

jie
/ 

tr
a
u
c
ē
ju

m
u
 

v
e
id

s
 n

a
v
 

n
o
rā

d
īt

s
 

Aizkraukles 
nov. 

3 463 33 0 53 99 313 31 1 194 291 896 88 37 390 44 905 3 4 5 52 72 

Bauskas 
nov. 

4 553 27 0 61 109 448 50 1 354 359 1 343 109 32 455 54 983 10 8 13 81 114 

Dobeles 
nov. 

3 387 36 0 71 67 303 31 2 257 361 827 53 27 352 26 902 5 3 5 45 75 

Jelgava 6 300 62 0 95 141 521 97 3 469 582 1 807 158 54 551 40 1 586 10 11 15 81 144 

Jelgavas 
nov. 

3 544 29 0 58 84 337 35 0 266 346 913 77 26 379 21 887 8 14 4 38 81 

Jēkabpils 
nov. 

4 623 51 0 60 94 350 42 2 265 380 1 358 141 39 374 76 1 278 9 9 1 67 87 

Zemgales 
plānošanas 

reģionā 
kopā: 

25 870 238 0 398 594 2 272 286 9 1 805 2 319 7 144 626 215 2 501 261 6 541 45 49 43 364 573 

 

 

 Pieaugušie ar GRT Bērni ar FT 

Aizkraukles nov. 390 136 

Bauskas nov. 468 226 

Dobeles nov. 428 133 

Jelgava 723 261 

Jelgavas nov. 430 145 

Jēkabpils nov. 474 173 

Zemgales 
plānošanas reģionā 

kopā: 
2 913 1 074 
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Izvērtēto personu ar GRT un bērnu ar FT skaits uz 31.12.2021. 

 

 Izvērtētas 

personas ar GRT  

Izvērtēti bērni ar FT  

Aizkraukles nov. 34 89 

Bauskas nov. 72 139 

Dobeles nov. 43 58 

Jelgava 55 104 

Jelgavas nov. 41 63 

Jēkabpils nov. 85 97 

Zemgales plānošanas 
reģionā kopā: 

330 550 

 

 

 

Pakalpojumu saņēmēju skaits sadalījumā pa pašvaldībām 

 

 Pieaugušie ar GRT Bērni ar FT Vecāki 

Aizkraukles nov. 30 72 34 

Bauskas nov. 74 114 60 

Dobeles nov. 66 50 20 

Jelgava 89 105 19 

Jelgavas nov. 57 43 17 

Jēkabpils nov. 38 63 30 

Zemgales 
plānošanas reģionā 

kopā: 
354 447 180 

 

 

 

 



38 
 

 

 

Apgūtais pašvaldību finansējums uz 31.12.2021. 

  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Aizkraukles nov. 230,08 € 2 571,56 € 12 755,37 € 28 981,83 € 46 926,17 € 93 346,74 € 184 811,75 € 

Bauskas nov. 8 817,01 € 8 960,71 € 58 722,55 € 91 863,27 € 159 281,14 € 210 936,01 € 538 580,69 € 

Dobeles nov. 5 436,06 € 834,48 € 13 961,43 € 24 323,92 € 49 584,02 € 118 710,17 € 212 850,08 € 

Jelgava 3 592,19 € 21 661,47 € 61 189,36 € 57 449,04 € 97 684,73 € 156,584,49 € 398 161,28 € 

Jelgavas nov. 5 295,29 € 6 305,13 € 10 608,76 € 22 900,67 € 56 363,08 € 113 457,50 € 214 930,43 € 

Jēkabpils nov. 18 421,07 € 3 214,21 € 19 942,42 € 58 342,67 € 72 094,60 € 100 427,58 € 272 442,55 € 

Zemgales 
plānošanas 

reģionā kopā: 
41 791,70 € 43 547,56 € 177 179,89 € 283 861,40 € 481 933,74€ 793 462,49 € 1 821 776,78 € 
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PIELIKUMS NR.2. 

Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.1 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu:  

1. Aizkraukles novada pašvaldībā veidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru (dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, dienas aprūpes centrs personām 

ar GRT, specializētās darbnīcas personām ar GRT)  adresē: Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē. 

 • Daudzfunkcionālo centru ir paredzēts izbūvēt Lāčplēša ielas 4, Aizkrauklē ēkas pirmajā stāvā. 

 • Pārējo telpu izmantošanas saraksts ir atspoguļots pielikumā. 

 • Ēkas noslodze ir pietiekami jau šobrīd. Pilsētā tā ir ļoti pateicīga vieta. Skatīt pielikumu. 

 

2. Salas novada pašvaldībā veidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu Biržu ielā 12, Birži, Salas pagasts, Salas novads. 

 • ēkas pirmajā stāvā plānots ierīkot ģimenes ārsta prakses vietu, aptieku un bibliotēku. Savukārt 2 stāva telpām tiks mainīts lietošanas veids un 

izveidots ĢVPP uz 24 vietām, tādējādi nodrošinot visas ēkas noslodzi. Pielikumā Salas novada vēstule ar sniegto informāciju.  

 

Izvērtējot Salas novada un Aizkraukles novada pašvaldību lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI projekta 

iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo plānotie sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā plānotajam apjomam (pakalpojumu veids, vietu 

skaits pakalpojumā), ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldības papildus finansējumu infrastruktūras izveidei Salas novada gadījumā, 

ar neitrālu ietekmi uz finanšu rādītājiem Aizkraukles novada gadījumā; ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem. 

 

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti 

Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu 

deinstitucionalizācijas plānus". 

 

Zemgales plānošanas reģions ir saņēmis sekojošu papildus informāciju no sadarbības partneriem un skaidro: 

 

Papildus Zemgales plānošanas reģions lūdz saskaņot tehnisku precizējumu DI plāna stratēģiskās daļas 17 lapas pusē, kur aprakstošā daļa saskaņota 

ar 4.2. tabulā minēto informāciju. Iepriekš aprakstā bija neprecīzs un divējādi interpretējams. 
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.2. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā: 

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām (iepriekš plānotas 24 vietas). Vietu skaita samazinājums pakalpojumā saistīts 

ar bērnu skaita samazinājumu "Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā”. 

1.2. Veidot sociālās rehabilitācijas infrastruktūru - peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT adresē: pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”, Ganību iela 

66, Jelgavā. Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”. Adreses maiņa nepieciešama, jo sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir 

nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai. Pašvaldība ir izvēlējusies alternatīvu infrastruktūras risinājumu, kas prasīs mazākus finanšu ieguldījumus mērķa 

sasniegšanai. 

 

2. Kokneses novada pašvaldībā: 

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (8 vietas) un Dienas aprūpes centru(DAC) bērniem ar FT (6 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu 

situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka pakalpojumos nebūs iespējams nodrošināt noslodzi. Papildus panākta vienošanās ar Pļaviņu 

novada pašvaldību, kura nepieciešamības gadījumā ir paņēmusies Kokneses novada klientiem nodrošināt iespēju izmantot DAC pakalpojumu personām ar 

GRT un bērniem ar FT. 

2.2. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ar 14 vietām (iepriekš plānotas 15 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar tendenci bērnu 

skaitam iestādē samazināties. 

 

3. Neretas novada pašvaldībā: 

3.1. Veidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (3 vietas) un Grupu dzīvokļus personām ar GRT (7 vietas) adresē: Sproģu skola, Sproģi, Zalves 

pagasts, Neretas novads. Infrastruktūras risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi 

lieli plānotā mērķa sasniegšanai. 

3.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT (7 vietas) Jauniešu centrā (adrese: Bērnudārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads). 

 

4. Pļaviņu novada pašvaldībā: 

4.1. Veidot Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 (sākotnēji plānots 5 vietas). 

4.2. Veidot Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām (sākotnēji plānots 6 vietas). 
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Atbilstoši  pakalpojuma vietu skaita palielinājumam palielināts arī plānotais finansējuma apjoms infrastruktūras izveidei. 

 

Izvērtējot Jelgavas pilsētas, Kokneses, Neretas un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI 

projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, jo attiecībā uz ĢVPP vietu skaita samazinājumu vērojama pozitīvā neizpilde, savukārt Kokneses rādītāju 

samazinājumu attiecībā uz DAC izveidi nosedz Pļaviņu novada papildus veidotās pakalpojuma vietas. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti 

atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās 

pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem. 

 

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6.kritērijiem, kas noteikti 

Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu 

deinstitucionalizācijas plānus". 
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.3. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

1. Aknīstes novada pašvaldībā: 

1.1. Precizēt Grupu dzīvokļu (vietu skaits 10) izveides adresi no "Rīteri" uz "Rīti", Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads, kur DI plāna 

izstrādes laikā radusies tehniska neprecizitāte nosaukumā. 

1.2. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 15 vietām (iepriekš 20 vietas). Vietu skaita samazinājums saistīts ar ēkas tehnisko ietilpību, ko 

apliecina SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" izziņa. Vietu skaita samazinājums neatstās ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rezultātiem, jo  plānots, ka 

dienas centrā pakalpojumu saņems 20 personas ar GRT, kas tiks nodrošināts uz klientu aprites rēķina. 

 

2. Dobeles novada pašvaldībā: 

2.1. Neveidot Dienas aprūpes centru bērniem ar FT (26 vietas), jo saskaņā ar atkārtotu situācijas izvērtējumu, ko veicis sociālais dienests, secināts, ka 

uz doto brīdi neviens no izvērtēto bērnu vecākiem nav pieprasījis DAC pakalpojumu un tuvākajā laikā neplāno šo pakalpojumu izmantot. Papildus novadā 

darbojas bērnu invalīdu biedrība "Laimiņa", kas šobrīd bērniem ar FT nodrošina dažādas brīvā laika aktivitātes, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc 

pašvaldības DAC pakalpojuma izveides. Gadījumā, ka pieprasījums pēc pakalpojumu radīsies, pašvaldība pakalpojumu nodrošinās to pērkot no citiem 

pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojuma neveidošana ietekmi uz ESF projekta īstenošanas rādītājiem neatstās, jo bērniem tiek nodrošināti citi sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar atbalsta plānu un likumisko pārstāvju iesniegumos norādīto. No visiem izvērtētajiem 25 bērniem pakalpojumus šobrīd 

saņem jau 20 bērni ar FT. 

2.2. Veidot Grupu dzīvokļu pakalpojumu 10 vietas (iepriekš 16 vietas) Ādama ielā 2 (kad. apz. Nr. 46010062412002), 2.stāvā, nodrošinot atsevišķu 

ieeju, kā arī pacēlāju uz 2.stāvu. Izvērtējot telpu ietilpību, tiek samazināts vietu skaits pakalpojuma sniegšanai no 16 uz 10, kas arī atspoguļo pašreizējo reālo 

situāciju pēc pakalpojuma pieprasījuma, jo, veicot pašvaldībā dzīvojošo personu ar GRT vajadzību atkātotu izvērtējumu, kurām projekta “Atver sirdi Zemgalē” 

ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, secināts, ka šobrīd nevienai personai nav nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, bet citiem sabiedrībā 

balstītiem pakalpojumiem tādiem kā īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi jeb "Atelpas brīža" pakalpojumi; speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts 

un aprūpe mājās. Tāpat Dobeles novads ir saņēmis informāciju par 5 personām ar GRT no VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze”(3) un “Jelgava”(2), kurām 

perspektīvā būs nepieciešams Grupu dzīvoklis, kā arī informāciju no Auces un Tērvetes novadiem, ka kopumā pakalpojums no abām pašvaldībām varētu būt 

nepieciešams ne vairāk kā 5 personām ar GRT.  Tādējādi samazinātais vietu skaits pakalpojumā neatstās negatīvu ietekmi uz ESF projekta rezultāta rādītāju  

sasniegšanu. Tomēr gadījumā, ja pieprasījums pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma pieaugs, Pašvaldība grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošinās saviem 

iedzīvotājiem, pērkot to no citiem pakalpojuma sniedzējiem vai piedāvājot alternatīvus risinājumus, piemēram, aprūpe mājās. Infrastruktūras risinājuma maiņa 

saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai. 
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2.3. Veidot Dienas aprūpes centru personām ar GRT ar 20 vietām, mainot DAC izveides adresi uz pilsētas centru Brīvības iela 3. Infrastruktūras 

risinājuma maiņa saistīta ar to, ka sākotnēji plānotajā infrastruktūras objektā nepieciešamie ieguldījumi ir nesamērīgi lieli plānotā mērķa sasniegšanai. 

 

3. Pļaviņu novada pašvaldībā: 

3.1. Veidot Grupu dzīvokli personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10 adresē Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Infrastruktūras 

risinājuma maiņa nepieciešama, jo iepriekšējā objektā nav pieejama centralizētā apkure, kas būtiski paaugstina pakalpojuma izveides izmaksas, tādēļ tika 

pieņemts lēmums veidot grupu dzīvokli līdzvērtīgās telpās Vietalvas pagastā, bet ēkā kur ir pieejama centralizētā apkure. 

Izvērtējot Aknīstes, Dobeles un Pļaviņu novadu lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir neitrāla ietekme uz DI  projekta iznākuma un 

rezultāta rādītājiem, jo vietu skaita samazinājums DAC pakalpojumā bērniem ar FT un personām ar GRT ir balstīts esošajā pieprasījumā pēc pakalpojuma, kā 

arī pašvaldības ir izvērtējušas iespējas šos pakalpojumus aizstāt ar citiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem vai nepieciešamības gadījumā pakalpojumu 

pirkt. Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi 

uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem 

risinājumiem. 

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem, kas 

noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu 

deinstitucionalizācijas plānus". 
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.4. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldībā: 

1.1. Izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) ar 8 vietām Stacijas ielā 13, Jelgava (iepriekš Nameja ielā 30). Veicot papildus aprēķinus 

pakalpojuma izveidei Nameja ielā 30, secināts, ka esošā ekonomiskajā situācijā būvēt jaunu ēku, lai izveidotu ĢVPP pakalpojumu 8 bērniem ir ekonomisk i 

neizdevīgi. Veicot pašvaldībā esošo īpašumu inventarizāciju un pārskatot alternatīvas, kā pakalpojuma izveidei atbilstošāka un ekonomiski izdevīgāka vieta ir 

izvēlēta ēka Stacijas ielā 13, kura tiek veidota kā daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs, tai skaitā paredzot dzīvokļu izveidi pašvaldības iedzīvotājiem. Tāpēc 

ĢVPP pakalpojuma izveide ēkas daļā, kur būs arī citi dzīvokļi būs ne tikai ekonomiski izdevīgās risinājums, bet maksimāli nodrošinās, ka jaunveidotais 

pakalpojums ir ģimeniskai videi pietuvināts. 

1.2. Dienas atbalsta centra "Atbalsts" ar 5 vietām Stacijas ielā 13, Jelgavā. Projekta ietvaros plānots paplašināt esošā DAC darbību ar 5 jaunām vietām 

un uzlabot centra darbības kvalitāti un efektivitāti, izveidojot papildus telpas nodarbībām un rehabilitācijai. 

Izvērtējot Jelgavas pilsētas pašvaldības lūgtos grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumiem ir pozitīva ietekme uz DI projekta iznākuma un rezultāta 

rādītājiem, jo vietu skaits DAC pakalpojumā personām ar GRT pieaug.  Attiecīgi sabiedrībā balstītie pakalpojumi tiks izveidoti atbilstoši DI plānā noteiktajām 

personu ar GRT vajadzībām. Kā arī ar pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem, jo samazinās pašvaldību papildus finansējums infrastruktūras izveidei un ar neitrālu 

ietekmi uz laika grafiku un citu pašvaldību plānotajiem risinājumiem. 

Izvērtējot piedāvātā infrastruktūras attīstības risinājumu, secināts, ka tie atbilst plānošanas reģionu DI plānu vērtēšanas 4.11. un 6. kritērijiem, kas 

noteikti Padomes 2018.gada janvārī sēdē apstiprinātajā "Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina plānošanas reģionu 

deinstitucionalizācijas plānus". 
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.5. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

Ierosinātie grozījumi Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas 2 pašvaldību infrastruktūras attīstības risinājumos, paredzot mainīt DI plānā apstiprināto sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu risinājumus: 

1. Kokneses novada pašvaldība - izslēdzot no izveidojamo pakalpojumu infrastruktūras objektu saraksta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ģimeniskai 

videi pietuvināta pakalpojuma izveidi "Madaras", Iršu pagastā, Kokneses novadā (kopējas vietu skaits - 14 vietas); 

2. Salas novada pašvaldība - precizējot "atelpas brīža" pakalpojuma izveides vietas aprakstu, precizējot norādi par pakalpojuma izveidošanu Muižas ēkas 1. 

stāvā, uz norādi, ka pakalpojums tiks veidots adresē "Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads (Muižas ēkā, NĪ kadastra Nr. 56900030074001), tādejādi attiecinot 

pakalpojumu izveidi/sniegšanu ēkas abos stāvos. Veicot tehniskās dokumentācijas izstrādi tika konstatēts, ka 1.stāva telpu ietilpība, nodrošinot vides 

pieejamību, neļauj izveidot nepieciešamos kabinetus  plānotajam darbinieku skaitam (noteiktam DI plānā) atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 02.02.2014. noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajam, tādēļ ēkas otrajā stāvā par ERAF finanšu līdzekļiem plānots 

izveidot darba telpas speciālistiem un par  pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts izbūvēt telpas Ģimenes atbalsta centra (ĢAC) darbiniekiem. Gadījumā, ja 

kādam no darbiniekiem būs jānodrošina vides pieejamība, tad tam kabinets tiks nodrošināts ēkas 1.stāvā. 

 

! Papildu redakcionāli precizējumi ir veikti Jelgavas pilsētas pašvaldības pakalpojuma izveides vietas aprakstā, precizējot 4.punktā norādi par izglītības iestāžu 

pieejamību un atrašanās attālumu (atbilstoši EM pārstāvja ierosinājumam) un 4.2.sadaļā "Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem", precizējot izveidoto kopējo vietu skaitu un Kopējais finansējumu ar 

snieguma rezervi (t.sk. ERAF un nacionālais līdzfinansējums) uz 1 izveidoto vietu. 

 

Iepriekš minētie pašvaldības ierosinātie grozījumi ietver redakcionālus grozījumus DI plāna Stratēģiskās daļas 1.sadaļas "Izvēlētais risinājums" 2.tabulā un 

1.attēlā, 2.7.sadaļā "Jelgavas pilsēta", 2.11.sadaļā  "Kokneses novads", 2.17.sadaļā "Salas novads", 4.2.sadaļā "Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem" un 4.3.sadaļā "Sasniedzamie rezultāti un 

rādītāji". Zemgales PR ierosinātie grozījumi DI plānā uzskatāmībai ir iekrāsoti ar dzeltenu krāsu. 

 

! DI plānā joprojām ir iekļauti Kokneses novada pašvaldībai paredzētie uzraudzības rādītāji un finansējums līdz kāda no Zemgales PR pašvaldībām pārņems 

Kokneses novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus Zemgales PR kvotas ietvaros, tādējādi nodrošinot DI plānā 

paredzēto infrastruktūras objektu izveidi savā pašvaldībā atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveidei. Zemgales PR atsevišķi informēs Labklājības ministriju un Sociālo pakalpojumu attīstības padomi par reģiona pašvaldību iespējām pārņemt Kokneses 

novada pašvaldības 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktos uzraudzības rādītājus.  
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.6. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu:  

Ierosinātie grozījumi Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas Bauskas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot mainīt DI plānā 

apstiprināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu risinājumu: 

samazinot vietu skaitu Atelpas brīža pakalpojumā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - bērns ar FT) no 12 uz 4 vietām. Grozījumi ierosināti, lai 

nodrošinātu izveidotā pakalpojuma pilnu noslodzi - 2017.gadā tika veikta pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - personas ar GRT) un 

bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana, kurā tika konstatēts, ka atelpas brīža pakalpojums Bauskas novadā ir nepieciešams 12 bērniem ar FT. Ņemot 

vērā, ka visi 12 bērni ar FT vienlaicīgi atelpas brīža pakalpojumu neizmantos, kā arī katram bērnam ESF projekta ietvaros var piešķirt šo pakalpojumu līdz 30 

diennaktīm gadā, pašvaldība lūdz samazināt izveidojamo atelpas brīža pakalpojuma vietu skaitu. Pašvaldība apliecina, ka vajadzības gadījumā (ja visas vietas 

atelpas brīža pakalpojumā būs aizņemtas), atelpas brīža pakalpojumu pirks no sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja”, ar ko līdz šim Bauskas novada 

pašvaldība ir sadarbojusies. 

mainot grupu dzīvokļu personām ar GRT infrastruktūras izveides adresi no sākotnēji plānotās Pļavu ielas 12, Bauskā uz Slimnīcas iela 4, Bauskā. Zemgales 

PR DI plānā ir iekļauta jauna koka karkasa moduļu mājas izbūve Pļavu ielā 12, Bauskā, izveidojot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar GRT. Plānot 

finansējumu ERAF projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” īstenošanai, tika konstatēts būtisks izmaksu pieaugums salīdzinājumā 

ar Zemgales PR DI plānā norādītajām izmaksām, kā rezultātā tika meklēti iespējamie risinājumi grupu dzīvokļu izveidei pašvaldībai piederošās ēkās. Kā 

atbilstošs un piemērots tika izvēlēts objekts Slimnīcas ielā 4, kas atrodas pilsētas centrā, netālu no ārstniecības iestādēm,  veikaliem, autoostas, brīvā laika 

pavadīšanas iestādēm. Bauskas novada dome 2019.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais 

Krusts” par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma deleģēšanu biedrībai un vispārējā tipa pansionāta “Derpele” nodošanu biedrībai, kā rezultātā līdz 2021.gada 

31.maijam noteikts atbrīvot telpas Slimnīcas ielā 4, Bauskā, pārceļot pansionāta “Derpele” klientus uz telpām nekustamā īpašumā “Anckaiši 5” Garozā, Mežotnes 

pag., Bauskas nov.  Ēkas esošās telpas un inženiertīkli ir atbilstoši grupu dzīvokļu ierīkošanai un līdz ar to nav nepieciešami tik lieli finanšu ieguldījumi telpu 

atjaunošanā, un piemērošanā kā tas būtu jaunas ēkas būvniecības gadījumā. 

Iepriekš minētie Bauskas novada pašvaldības ierosinātie grozījumi ietver izmaiņas DI plāna Stratēģiskās daļas 2. un 10.tabulā, 2.attēlā, 2.4.sadaļas tekstā un 

4.2.sadaļas tabulā, vienlaikus 4.2.sadaļas tabulā ir veikti tehniski precizējumi, precizējot izveidoto vietu pakalpojumā, kuras attiecināmas uz projektu, skaitu un 

kopējo finansējumu ar snieguma rezervi (t.sk. ERAF un nacionālais līdzfinansējums) uz 1 izveidoto vietu Jelgavas pilsētā.  
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.7. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

Saskaņā ar MK 20.12.2016. noteikumos Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.871) noteikto darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” piešķirtais papildu SAM 9.3.1.1.pasākuma finansējums starp pašvaldībām ir 

sadalāms pēc 2020.gada 1.novembra, balstoties uz KP VIS līdz 2020.gada 31.oktobrim ievadīto informāciju (ierosinātajiem projektu grozījumiem) par pašvaldību 

plānotajām kopējām attiecināmajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksām. Savukārt priekšnosacījums šīs informācijas 

ievadīšanai KP VIS ir apstiprināti plānošanas reģiona DI plāna grozījumi). To ņemot vērā, Zemgales PR lūdza sava reģiona pašvaldībām izvērtēt infrastruktūras 

izveidei plānoto finansējuma apmēru atbilstoši šī brīža pašvaldību noslēgtajiem līgumiem ar CFLA un pēc nepieciešamības precizēt iespējamo kopējo plānotā 

infrastruktūras izveidei nepieciešamā finansējuma apmēru, iesniedzot arī infrastruktūras izmaksu pieauguma pamatojošos dokumentus, pašvaldību lēmumus 

vai apliecinājumus. 

Tā rezultātā ierosinātie grozījumi Nr.7 Zemgales PR DI plānā skar izmaiņas: 

Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Salas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai plānoto izmaksu apmērā, kas objektīvi saistītas DI 

plānā noteikto pakalpojumu infrastruktūras izveides sadārdzinājumu vai nepieciešamību veikt lielāku darbu apjomu; 

izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paredzot papildināt ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem ar silto smilšu terapijas telpu un mūzikas terapijas telpu. Minētie grozījumi nepieciešami, lai paplašinātu bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinātu, lai tie ir saņemami pēc iespējas tuvāk dzīves vietai; 

izmaiņas Aizkraukles novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, mainot grupu dzīvokļa izveides adresi no Spīdolas ielas 18 uz Lāčplēša 

ielu 4, lai nodrošinātu labāku vides pieejamību (jaunajā adresē pakalpojums tiks veidots 1.stāvā) un palielinot pakalpojumā izveidojamo vietu skaitu no 12 un 

14, un mainot Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra adresi no Lāčplēša ielas 4 uz Daugavas ielu 1, lai nodrošinātu grupu dzīvokļa izveidi piemērotākā objektā, 

kā arī, lai daudzfunkcionālā centra apmeklētājiem būtu ērtāk sasniedzams sociālais dienests. 

izmaiņas Bauskas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, paplašinot Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā Rūpniecības ielā 9 

Dienas aprūpes centra pakalpojumu ar papildus aprīkojumu āra fizisko aktivitāšu veikšanai un papildinot ar 2 sociālās rehabilitācijas kabinetiem bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, un objektu Slimnīcas ielā 4 papildinot ar Atelpas brīža pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 4 

klientu vietas; 

izmaiņas Dobeles novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, nomainot Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem 

īstenošanas adresi uz Brīvības ielu 27, Dobelē, jo veicot detalizētu objekta Brīvības ielā 3 ir sliktā tehniskā stāvoklī un prasīs lielus papildus ieguldījumus, turpretī 

pašvaldības rīcībā nupat nonākušās bijušās mākslas skolas ēkas telpas Brīvības ielā 27 ir piemērotākas un izmaksu ziņā atbilstošākas pašvaldības rīcībā 

pieejamajam finansējumam; 

izmaiņas Iecavas novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumā, papildinot ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, paredzot terapijas istabas izveidi Baldones ielā 65. 
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Zemgales plānošanas reģiona grozījumi Nr.8. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā nosakot alternatīvu infrastruktūras 

attīstības risinājumu: 

Atbildīgā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. 

pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 11.prim 3 punktā noteiktajai kārtībai ir noteikusi un aprēķinājusi 9.3.1.1.pasākuma papildu piešķirtā finansējuma 

(10.3 milj. EUR) daļas apmēru tām pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldību finansējuma 

kā minimāli nepieciešamo, iestrādājot pašvaldību papildu 9.3.1.1.pasākuma finansējuma daļas dalījumā pa finansējuma avotiem arī Zemgales PR DI plānā, un 

atbilstoši MK noteikumu Nr.871 11.prim 3.6.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir rosinājusi tehniskos DI plāna grozījumus (9.3.1.1.pasākuma papildu finansējuma 

iegrāmatošanai pa finansējuma avotiem un attiecīga pašvaldību papildu ieguldāmā finansējuma daļas samazināšanai pašvaldību kopējās infrastruktūras 

izmaksās) virzīt izskatīšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomei (turpmāk – SPAP). 

 

Iepriekš minētie atbildīgās iestādes ierosinātie grozījumi ietver tehniskus grozījumus Zemgales PR DI plāna Stratēģiskās daļas 4.2.1.tabulā “Pasākuma 9.3.1.1. 

ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai” un 4.2.2.tabulā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides 

plānotā finansējuma dalījums ZPR pašvaldību griezumā (EUR)”. 


