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Stratēģiskā daļa 

1. Iespējamie risinājumi, lai apmierinātu mērķa grupas 
vajadzības pēc sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem 

Reģionā kopā DI mērķgrupai atbilst 17 % no kopējā personu ar aktīviem invaliditātes lēmumiem skaita, 

absolūtos skaitļos 4078 personas. 75 % (3043) no tiem ir pilngadīgas personas ar GRT un 25% (1035) 

bērni ar FT. Saskaņā ar BSAC sniegtajiem datiem 2016. gada beigās iestādēs kopā atradās 239 

ārpusģimenes aprūpē esoši bērni. 

Lai noskaidrotu mērķa grupas personu individuālās vajadzības tika veikta personu izvērtēšana, kuras 

ietvaros tika izvērtētas 300 personas ar GRT, kas veido 9,8% no reģionā esošo personu ar GRT kopskaita, 

356 bērni ar FT, kas veido 34,4% no reģionā esošo bērnu ar FT kopskaita un 239 bērni BSAC, kas veido 

100% no visiem BSAC esošiem bērniem. 

Veicot personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu ir noskaidrota 

nepieciešamība pēc sekojošiem sociālajiem pakalpojumiem un atbalsta. 

1. tabula. Nepieciešamie sociālie pakalpojumi un atbalsts 

 

Plānojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību iespējami divi alternatīvi risinājumi: 

1. Alternatīva - individuāla sociālo pakalpojumu attīstība pašvaldībās. 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, kuras 
teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās 
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Atbilstoši ar šo likumu pašvaldībai 
noteiktajai funkcijai, katra pašvaldība ir atbildīga par saviem iedzīvotājiem atbilstošu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana var tikt īstenota gan pašvaldībai pašai veidojot un 
attīstot pakalpojumus, gan arī pērkot no privātā vai nevalstiskā sektora.  
 

 

 Personām ar GRT 

 

 Dienas aprūpes centrs 
(193) 
 Grupu dzīvokļi (127) 

 Specializētās darbnīcas (96) 

 Īslaicīga sociālā aprūpe 
(217) 
 Atbalsta grupas, grupu 

nodarbības (113) 

 Sociālais mentors (94) 

 Ģimenes asistents (19) 

 Asistents (52) 

 Tehniskie palīglīdzekļi (5) 

 
Bērniem ar FT un 

ģimenēm 

 

Dienas aprūpes centrs (214) 
 Atelpas brīža pakalpojums 

(92) 

 Sociālās aprūpes 
pakalpojumi (56) 

 Sociālais darbs (40) 
 Atbalsta grupas vecākiem 

(188) 

 Psihosociālais atbalsts (277) 

 Sociālā un medicīniskā 
rehabilitācija (338) 

 Tehniskie palīglīdzekļi (183) 

 BSAC bērniem 

 

Ģimeniskai videi pietuvināti 
pakalpojumi (83)  

Audžuģimene (46) 
Specializētā audžuģimene 

(19) 

   Jauniešu māja (18) 

Atbalsta persona (16) 
Viesģimene (1) 

 Sociālais darbs (24) 

 Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi (41) 
 Psihosociālais atbalsts (207) 

 Sociālā un medicīniskā 
rehabilitācija (205) 

 



 

  

Ņemot vērā augstākminēto kā pirmā alternatīva sociālo pakalpojumu attīstībai iespējama individuāla 
pakalpojumu attīstības plānošana katras pašvaldības teritorijā atsevišķi, atbilstoši pašvaldības iedzīvotāju 
vajadzībām un to apmēram.  

Alternatīvas plusi: 

● Pašvaldība plāno sociālos pakalpojumus atbilstoši savu iedzīvotāju vajadzībām un apjomam;  

● Izlietotie līdzekļi sociālo pakalpojumu attīstībai tiek izlietoti tikai savu iedzīvotāju vajadzībām; 

● Pašvaldībai attīstot vairāk sociālos pakalpojumus savā teritorijā, iedzīvotājiem tie ir pieejami tuvāk 
dzīvesvietai; 

● Pašvaldībai pašai attīstot sociālos pakalpojumus, iespējams ietekmēt ar pakalpojumu kvalitāti 
saistītus jautājumus. 

Alternatīvas mīnusi: 

● Lai iedzīvotāji saņemtu atbilstošus sociālos pakalpojumus, pašvaldībai jāveido liels skaits maza 
apjoma (vismaz mazajās pašvaldībās) pakalpojumu, kas ir ekonomiski neefektīvi; 

● Pašvaldībām ir problemātiski ieinteresēt nevalstiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzējus 
veidot/nodrošināt sociālos pakalpojumus mazam personu lokam; 

● Pašvaldībām attīstot visus nepieciešamos sociālos pakalpojumus pašām, nepieciešams piesaistīt 
lielu skaitu specifisku jomu speciālistu, kuru pieejamība ir problemātiska; 

● Netiek izmantotas reģionālas plānošanas priekšrocības sociālo pakalpojumu attīstībā, kas 
nodrošina sadarbības iespēju starp pašvaldībām ekonomiski izdevīgāku un kvalitatīvāku 
pakalpojumu nodrošināšanai. 

2. Alternatīva – reģionāla sociālo pakalpojumu attīstība. 

Kā otra alternatīva sociālo pakalpojumu attīstībai iespējama reģionāla līmeņa pakalpojumu plānošana, 
paredzot pašvaldību savstarpējo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka 
pašvaldības viena no otras pērk sociālo pakalpojumu, tādējādi palielinot personu skaitu pakalpojumam 
vienā pašvaldībā, kas ļauj labāk piesaistīt un noturēt nepieciešamos speciālistus, kā arī nodrošināt 
augstāku pakalpojumu kvalitāti. Īstenojot reģiona līmeņa plānošanu, ir jāņem vērā Reģionālās politikas 
pamatnostādnēs 2013. - 2019. gadam noteiktais pakalpojumu “grozs”, kas nosaka ieteicamo minimālo 
pakalpojumu apjomu, t.sk. sociālo, konkrētu administratīvu teritoriju ietvaros.  

Alternatīvas plusi:  

● Tiek veicināta pašvaldību sadarbība sociālo pakalpojumu attīstības plānošanā un pakalpojumu 
nodrošināšanā; 

● Iespējams īstenot ekonomiski izdevīgākus sociālo pakalpojumu nodrošināšanas modeļus, 
ekonomējot investīciju infrastruktūrā izmaksas, kā arī konsolidējot pakalpojumu pārvaldes 
struktūras; 

● Konsolidējot vairāku pašvaldību personu skaitu, iespējams veicināt nevalstiskā vai privātā sektora 
pakalpojumu sniedzēju interesi par sociālo pakalpojumu sniegšanu šajās pašvaldībās; 

● Vērtējot, konkrētu pašvaldību iedzīvotāju, vajadzību apmēru, iespējams veikt efektīvu sociālo 
pakalpojumu pārklājumu reģiona līmenī; 

● Veicot reģiona līmeņa plānošanu, iespējams veidot centralizētu sociālo pakalpojumu iepirkumu 
īstenošanas modeli, konsolidējot vairāku pašvaldību vajadzības, tādējādi padarot pakalpojumu 
sniegšanu pievilcīgu nevalstiskā vai privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem; 

● Samazinās reģionā nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu skaits. 

Alternatīvas mīnusi: 

● Iedzīvotājiem, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus, jāmēro tālāks ceļš līdz sociālā 
pakalpojuma saņemšanas vietām; 

● Pašvaldībām, kuras attīsta infrastruktūru, nepieciešams ilgtermiņa sadarbības vienošanās ar 
sadarbības pašvaldībām, lai attaisnotu veiktās investīcijas infrastruktūrā; 



 

  

● Pašvaldībām, kuras pērk sociālo pakalpojumu, nav lēmējtiesību attiecībā uz pakalpojumu 
pārvaldes un kvalitātes jautājumiem. 

 

2. Izvēlētais risinājums1 

Ņemot vērā DI plāna pirmajā daļā iekļauto informāciju par pašvaldībām, DI mērķa grupas personu skaitu 
un to vajadzību sadalījumu, šobrīd pieejamo sociālo pakalpojumu apjomu un pārklājumu Zemgales 
plānošanas reģionā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras veidošanai ir izvēlēta 
reģionāla sociālo pakalpojumu attīstības pieeja, kas paredz: 

● pašvaldību savstarpējo sadarbību sociālo pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem; 
● sociālo pakalpojumu izvietojumu atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013. - 2019. 

gadam noteiktajam pakalpojumu “grozam”; 
● sociālo pakalpojumu izvietojumu atbilstoši Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot 
no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu 
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros 
izstrādātajām veselības tīklu attīstības vadlīnijām; 

● sinerģiju starp Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektu “Atver sirdi Zemgalē” un 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. pasākumā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" paredzēto finansējumu; 

● sinerģiju ar citiem ES fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem, programmām un finanšu 
instrumentiem. 

Veidojot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izvietojuma plānu un klientu vietu skaitu 

pakalpojumu sniegšanas vietās, tika ņemts vērā kopējais mērķa grupas personu skaits pašvaldībā, 

personu aprite un mainība konkrētajā sabiedrībā balstītajā sociālajā pakalpojumā.  

Piemēram, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanā ir ievērtēta personu 

mainība, piemēram, personu nodarbinātības uzsākšana, ģimenes izveidošana, kas ļauj uzsākt pastāvīgu 

dzīvi, vai arī veselības stāvokļa pasliktināšanās, kas noved pie nepieciešamības pārvietoties uz VSAC. 

Vidēji vienā gadā no viena grupu dzīvokļa izstājas 3 personas un 3 jaunas personas uzsāk pakalpojuma 

saņemšanu. Arī DAC personu skaitā ik gadu ir vērojama mainība, kas vidēji ir 3-4 jaunas personas, kas 

uzsāk pakalpojuma saņemšanu, un 3-4 personas, kas pārtrauc pakalpojuma saņemšanu. Zemgales 

plānošanas reģiona izvērtēto personu ar GRT vajadzības pēc DAC ir 193 personām, arī pakalpojumu 

plānots veidot 193 vietām. Pašvaldības ir ņēmušas vērā, gan to, ka 2018./2019. gadā plānota vēl 86 

personu ar GRT izvērtēšana, gan papildināmības principa ievērošanu, kas liek plānot, ka pieprasījums un 

izveidoto klientu vietu skaits būs pietiekošs.  

Savukārt tādos pakalpojumos kā atelpas brīdis un sociālās rehabilitācijas pakalpojumos personu mainība 

gada griezumā ir vēl lielāka. Piemēram, atelpas brīža pakalpojumā vienlaikus var atrasties 10 personas, 

tomēr ņemot vērā, ka Projektā apmaksāts atelpas brīža pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā, 

attiecīgi viena gada laikā to var izmantot, sākot no 120 unikālajām personām. Savukārt, ja kāds 

pakalpojumu neizmanto visas iespējamās 30 diennaktis, tad unikālo pakalpojuma saņēmēju skaits pieaug.  

Līdzīgi ir ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, piemēram, Montessori terapija, smilšu terapija u.c., 

kas var notikt gan individuāli, gan grupās līdz 10-15 personām. Kas nozīmē, ka gada griezumā 

 
1 Sadaļa “Izvēlētais risinājums” atspoguļo infrastruktūras attīstības risinājumus pasākuma 9.3.1.1. pieejamā finansējuma ietvaros 

pašvaldību griezumā. Pārējās rīcības pakalpojumu attīstībā mērķa grupām atspoguļotas sadāļā 4.1. ESF, valsts un pašvaldību 

budžeta finansētās rīcības. 



 

  

pakalpojumu var saņemt pat līdz 17500 personas, apmeklējot grupu nodarbības vai 1750  personas 

apmeklējot individuālas nodarbības. 

Indikatīvie nepieciešamie cilvēkresursi katram jaunveidojamam pakalpojumam aprēķināti ņemot vērā 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma regulējumu, MK 13.06.2017 noteikumos Nr. 338 

“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteikto un Vienas vienības izmaksu metodikā2 apkopoto 

informāciju. Tomēr katra pašvaldība, veidojot katru konkrēto pakalpojumu, piesaistīs nepieciešamos 

speciālistus atbilstoši konkrētajā pašvaldībā mērķa grupas personu situācijai un vajadzībām. 

Izvēloties pakalpojuma sniegšanas vietu ņemta vērā sabiedriskā transporta un vispārējo pakalpojumu 

pieejamība mērķa grupai, kā arī gadījumos, kad pašvaldībā pakalpojumu un sabiedriskā transporta 

pieejamība nav optimāla, tiek plānots pašvaldības transports pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, DI plāns paredz sekojošu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi 

reģiona pašvaldībās, paredzot to izveidei  9.3.1.1. pasākumā pieejamo finansējumu. 

2. tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Zemgales reģiona pašvaldībās 

 

 
2 Skat. http://www.lm.gov.lv/upload/deinstitucionalizacija/lmmet_unitcost_9221_11052018.pdf  

 

 Personām ar GRT 

 

 15 dienas 
aprūpes centri ar 
248 vietām 

 9 grupu dzīvokļi 
ar 101 vietām 

5 specializētās 
darbnīcas ar 72 
vietām 

2 atelpas brīža 
pakalpojuma vietas 
ar 16 vietām 

 
Bērniem ar FT un 

ģimenēm 

 

 8 dienas aprūpes 
centri ar 94 vietām 

 3 atelpas brīža 
pakalpojuma vietas 
ar 26 vietām 

 6 sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumi 

 BSAC bērniem 

 

 3 ģimeniskai videi 
pietuvināti 
pakalpojumi ar 28 
vietām 

http://www.lm.gov.lv/upload/deinstitucionalizacija/lmmet_unitcost_9221_11052018.pdf


 

  

1. attēls. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns 



 

  

2.1 Aizkraukles novads 

Aizkraukles novadā kopumā dzīvo 72 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums 

veikts 14 personām. 13 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma, 3 personām - specializēto darbnīcu pakalpojuma, bet 7 personām -grupu dzīvokļa 

pakalpojuma. Kopā Aizkraukles novadā dzīvo 34 bērni ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums 

veikts 21 bērnam, no kuriem 12 bērniem ir norādīta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.  

Sākotnēji Aizkraukles novadā tika plānots izveidot Grupu dzīvokļus (14 vietas), dienas aprūpes centru 

pieaugušajiem ar GRT (16 vietas), specializētās darbnīcas (6 vietas un dienas aprūpes centru bērniem 

ar FT (12 vietas).  

Projekta īstenošanai indikatīvās izmaksas tika plānotas 531 717.44 EUR apjomā, tomēr pēc iesniegtajām 

kontroltāmēm izmaksas palielinājās par 543 311.58 EUR, tādējādi projekta kopējā summa pieauga līdz 

1 075 029.02 EUR. Šādu neplānotu būvniecības izmaksu finansēšana pašvaldībai būtu slogs uz kopējo 

budžetu.  

Ievērojot iepriekš minēto, Aizkraukles novada pašvaldība atsakās no projekta realizācijas.  

Vienlaikus Aizkraukles novada pašvaldība plāno sniegt pakalpojumus mērķa grupas personām no citiem 

finansējuma avotiem un pasākumiem. 

 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

3. tabula. Aizkraukles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējum

a avots 

Pieejamības pakalpojumu 

veicināšana Aizkraukles 

novada izglītības iestādēs 

Uzbūvēti lifti vai pacēlāji Aizkraukles novada 

izglītības iestādēs; ēkās Lāčplēša ielā 21 un 

Draudzības krastmalā 5 

Pašvaldības 

budžeta 

ietvaros, 

LEADER 

programma 

Sociālā centra 

pakalpojumu kvalitatīva 

un kvantitatīva 

pilnveidošana 

Tiks pilnveidoti esošie sociālie pakalpojumi un 

ieviesti jauni pakalpojumi atbilstoši dažādām 

personu grupām. Sociālā centra telpu un apkārtnes 

pielāgošana izmantošanai sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai – veselības uzlabošanas 

pasākumiem, lietderīga brīvā laika pavadīšanai u.c. 

Tiks veicināta vides pieejamība cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Pašvaldības 

budžeta 

ietvaros, 

Latvijas – 

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma. 

Aprūpes mājās 

pakalpojuma pieejamības 

nodrošināšana 

Pilnveidot aprūpi mājās nodrošinot aprūpes 

pakalpojumus 40 personām (Aprūpes pakalpojuma 

iepirkums no profesionāla pakalpojumu sniedzēja) 

Pašvaldības 

budžeta 

ietvaros. 

2.2 Aknīstes novads 

Aknīstes novadā kopā dzīvo 169 personas ar GRT, no kurām 17 personām ir veikts individuālo vajadzību 

izvērtējums. No tām 14 personām norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 

14 personām norādīta grupu dzīvokļa nepieciešamība. Novadā dzīvo 11 bērni ar FT, no kuriem 

individuālo vajadzību izvērtējums veikts 4 bērniem, un tiem 1 bērnam ir norādīta nepieciešamība pēc 

atelpas brīža pakalpojuma un 3 bērniem pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. 



 

  

Atbilstoši sociālo pakalpojumu “groza” principiem noteikts, ka dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa 

pakalpojumi ir veidojami katrā novada nozīmes attīstības centrā.  

 

Papildus izvērtētajām personām ar GRT dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta 

vēl 6 pašvaldībā dzīvojošai personai ar GRT un vēl 2 personām ar GRT ir noteikta grupu dzīvokļa 

nepieciešamība.  

Ņemot vērā nelielo bērnu ar FT skaitu pašvaldībā, viņu vajadzību nodrošināšanai pašvaldība plāno 

nepieciešamos pakalpojumus pirkt vai veidot par pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko 

pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Aknīstes novadā ar ERAF finansējumu 

9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu 15 personām. 

Pakalpojums tiks veidots Aknīstes pilsētas centrā, Skolas ielā 9a, Aknīstē, kur viegli 

pieejami vispārējie pakalpojumi (novada dome – 51 metrs, veselības centrs – 5 m, pasts 

un aptieka – 850 m). 

2. Grupu dzīvokļi personām ar GRT 6 vietām Aknīstē, Skolas ielā 9a. Pakalpojums tiks 

veidots Aknīstes pilsētas centrā, Skolas ielā 9a, Aknīstē, kur viegli pieejami vispārējie 

pakalpojumi (novada dome – 51 metrs, veselības centrs – 5 m, pasts un aptieka – 850 

m).  

3. Grupu dzīvokļi personām ar GRT ar 10 vietām adresē: “Rīti”, Asares pagastā, Ancenes 

ciemā, Aknīstes novadā. Pakalpojums tiks veidots Ancenes ciema centrā daudzdzīvokļu 

mājā, kur viegli pieejami pamatpakalpojumi, un tiks nodrošināts transports nokļūšanai no 

grupu dzīvokļa uz Aknīstes pilsētā izveidoto dienas aprūpes centru. 

 

Kopējās Aknīstes novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 871 389.00 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 517 716,47 EUR. 

 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

5. tabula. Aknīstes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes Finansējuma avots 

Sociālā krīzes centra, 
pusceļa mājas 
ierīkošana SIA 
„Aknīstes VSAC” 
korpusā  

Paaugstināta ēkas energoefektivitāte. 
Iedzīvotājiem nodrošināta palīdzības 
saņemšana krīzes gadījumā. 

Energoefektivitātes 

vai LV-LT-BLR 

projekts 

Sociālās dzīvojamās 
mājas/biznesa 
inkubatora izveidošana 
Aknīstē, Strādnieku ielā, 
paaugstinot ēkas 
energoefektivitāti 

Paaugstināta ēkas energoefektivitāte. 
Nodrošināta dzīvesvieta, sociālo prasmju 
apguve vismaz 14 iedzīvotājiem. 
Iedzīvotājiem radīta iespēja uzsākt 
uzņēmējdarbību. 

Energoefektivitātes 

vai LV-LT-BLR 

projekts 

Sociālo pakalpojumu 
pieejamības un jaunu 
sociālo pakalpojumu 
attīstība 

Iegādāts specializētais transportlīdzeklis, 
piekabe ar sociālās aprūpes iekārtām, 
izveidota mobila sociālās aprūpes brigāde. 

LV-LT-BLR 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 



 

  

6. tabula. Aknīstes novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
15 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

2 

1 

1 

1 

Grupu dzīvokļi 16 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais aprūpētājs/sociālais 

rehabilitētājs 

GDZ vadītājs 

0,5 

6,08 

0,75 

 

0,5 

2.3 Auces novads 

Auces novadā kopā dzīvo 88 personas ar GRT, no kurām izvērtētas 3 personas, kuru individuālo 

vajadzību plānā norādīta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojuma. 

Novadā dzīvo 31 bērns ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem, no kuriem 

1 bērnam ar FT ir noteikta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma un 7 bērniem pēc dienas 

aprūpes centra pakalpojuma. 

Ņemot vērā nelielo izvērtēto personu ar GRT skaitu un neizvērtēto personu ar GRT apzinātās vajadzības, 

pašvaldība plāno nepieciešamos grupas dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumus pirkt no 

Dobeles novada. 

Lai nodrošinātu bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu 

izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Auces novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma 

ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar kopējo vietu skaitu 7. Pakalpojums tiks veidots 

Auces novadā, Stacijas ielā 8, Bēnē, kas atrodas centrā, ēkas 1. stāvā, kur viegli pieejami 

vispārējie pakalpojumi (novada pašvaldība – 450 m, vidusskola – 400 m, doktorāts – 500 

m, aptieka – 140 m, bibliotēka atrodas šīs ēkas 3 stāvā, bet ēkas 1. stāvā atrodas dienas 

centrs bērniem brīvā laika pavadīšanai). 

 

Kopējās Auces novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 21 199,21 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 12 585,00 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

 

7. tabula. Auces novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Jaunu alternatīvu 
sociālo pakalpojumu 
ieviešana Auces novadā, 
iekārtojot Sociālās 
mājas 

Ēkas jumta nomaiņa un telpu rekonstrukcija  
(Sociālā dzīvojamā māja “Lielauce”), 
izveidojot jaunas telpas, piemērotas 
pensijas vecuma personām un personām ar 
īpašām vajadzībām, kuru dzīvošana 
iepriekšējā dzīvesvietā objektīvu apstākļu 
dēļ vairs nav iespējama 

LAT - LIT 



 

  

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

8. tabula. Auces novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
 Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC bērniem ar FT 7 
Speciālists atbilstoši DAC 

nodarbību specifikai 
1 

 

2.4 Bauskas novads 

Bauskas novadā kopā dzīvo 222 personas ar GRT, no kurām 21 personai veikts individuālo vajadzību 

izvērtējums, kuros identificēta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (6), dienas aprūpes 

centra pakalpojuma (19) un specializētās darbnīcas (7). Savukārt no pašvaldībā dzīvojošiem 116 

bērniem ar FT izvērtēts 51 bērns ar FT, kuriem noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma (13), atelpas brīža pakalpojuma (15). Tāpat BSAC izvērtēti 6 bērni no Bauskas novada un 

tiem ir noteikta nepieciešamība pēc ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma. 

Atbilstoši sociālo pakalpojumu “groza” principiem noteikts, ka specializētās darbnīcas ir reģionālas 

nozīmes pakalpojums un tādēļ šī pakalpojuma nodrošināšanā tiek plānota sadarbība ar Iecavas un 

Rundāles novada pašvaldībām, kuras to pirks no Bauskas novada. Tāpat Iecavas novada pašvaldība 

plāno pirkt grupu dzīvokļa pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu no Bauskas novada. 

Papildus izvērtētajām personām dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta vēl 

vismaz 1 pašvaldībā dzīvojošai personai ar GRT un vēl 2 personām ar GRT ir noteikta grupu dzīvokļa 

nepieciešamība, kā arī 2 bērniem ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums.  

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) 
vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas. Bauskas 
novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Rūpniecības ielā 9, Bauskā, kas atrodas 
sociālā dienesta un higiēnas mājas teritorijā, tiešā tuvumā pie baznīcas – 350 m, kultūras 
centra – 500 m, slimnīcas – 900 m tiks veidoti: 

1) Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 26 vietām; 

2) Specializētās darbnīcas ar 10 vietām; 
3) Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 12 vietām. 

4) Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar FT ar 4 vietām 

5) Soc.reh. Montessori kabinets un dauzfunkciju terapiju kabinets – 1 vieta 

2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām un atelpas brīža pakalpojums personām ar 
GRT ar 4 vietām. Pakalpojums tiek veidots Slimnīcas ielā 4, ēka atrodas pilsētas centrā, blakus 
ārstniecības iestādēm, veikaliem, autoostas, brīvā laika pavadīšanas iestādēm.  

3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar 8 vietām. Pakalpojums tiek veidots Zaļā ielā 33, 
Bauskā dzīvojamo māju masīvā, kur ir viegli pieejams ar sabiedrisko transportu. 

 

Kopējās Bauskas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

●  3 984 334,01 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 1 316 823,28 EUR. 



 

  

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

9. tabula. Bauskas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Vispārēja tipa 
pansionāta „Derpele” 
atjaunošana 

2020.gada 30 aprīļa Bauskas novada 
domes lēmums „Par Bauskas novada 
pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa 
pansionāts "Derpele"” likvidēšanu”, prot. Nr. 
11, 27. p. 
Pansionāta “Derpele” uzdevumi un manta 
nodota biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” 
2020. gada 1.maijā.  
 

Biedrības “Latvijas 

Sarkanais krusts” 

 

Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
personām ar invaliditāti 

Izveidoti/pielāgoti sociālie 15 dzīvokļi 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai 
personām ar invaliditāti. 

Pašvaldības 

budžets vai LAT-

LIT. 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

10. tabula. Bauskas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

  
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu 

centra vadītājs 
1 

DAC personām ar 

GRT 

 

 

 

 

Specializētās 

darbnīcas 

26 

 

 

 

 

 

Sociālais darbinieks  

Sociālais aprūpētājs/aprūpētājs 

Sociālais rehabilitētājs 

Nodarbību vadītājs – interešu izglītības 

skolotājs 

 

Nodarbību vadītājs (šūšanas, 

kokapstrādes) 

Aprūpētājs-asistents 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

10 

  Sociālo pakalpojumu vadītājs 1 

DAC bērniem ar FT 

 

 

 

Montesori un 

daudzfunkciju 

terapiju kabinets 

 

Atelpas brīža 

pakalpojums 

12 

 

 

 

 

 

 

1 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais rehabilitētājs 

Interešu izglītības skolotājs vai sociālais 

audzinātājs 

Ergoterapeits 

Montesori speciālists/ logopēds 

 

Medicīnas māsa vai ārsta palīgs 

Sociālais audzinātājs 

Aprūpētājs 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

4 

4 

Grupu dzīvokļi 

 

 

16 

 

 

Sociālais darbinieks 

Administrātors/dežurants 

Sociālais rehabilitētājs 

1  

4  

1 



 

  

 

Atelpas brīdis GRT 

 

4 

 

Aprūpētājs 

Fizioterapeits 

 

4  

1 

Ģimeniskai videi 

pietuvināts 

pakalpojums 

8 

Sociālais darbinieks 

Sociālais audzinātājs 

Sociālais rehabilētājs 

Psihologs 

1 

4 

1 

1 

Papildus darbinieki  

Ēku uzraugs 

Šoferis 

Apkopēja 

1 

1 

1 

 

2.5 Dobeles novads 

Dobeles novadā kopā dzīvo 276 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 29 

personām ar GRT un noteikta vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (16), dienas aprūpes centra 

pakalpojuma (21) un specializētās darbnīcas (26). No Dobelē dzīvojošā 91 bērna ar FT individuālās 

vajadzības izvērtētas 25 bērniem un 1 bērnam noteikta vajadzība pēc atelpas brīža pakalpojuma un 20 

bērniem ar FT - dienas aprūpes centra. Tāpat tika veikts individuālo vajadzību izvērtējums visiem 

Dobeles BSAC bērniem (20), kuriem kā galvenā vajadzība norādīta nepieciešamība pēc ģimeniskas 

vides vai ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma. 

Plānotās darbības BSAC reorganizācijas plānu īstenošanā, tiks veiktas ar laika nobīdi, jo tā tiks veikta 

pa pašvaldības budžeta līdzekļiem, aptuveni pēc 2019. gada 30. jūnija. 

Pakalpojumu sniegšana tiek plānota sadarbība ar Tērvetes novadu, kas plānot pirkt grupu dzīvokļa 

pakalpojumus personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajiem ar GRT, un Auces 

novadu, kas plānot pirkt grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Dobeles novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 35 vietām (15 labiekārtotas un 20 jaunas), 

tiks veidots pilsētas centrā Brīvības ielā 11 un 11A, kur vispārējie pakalpojumi ir tiešā 

tuvumā un viegli sasniedzami. 

2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 10 vietām, tiks veidots Ādama ielā 2 (kad.apz.nr. 

46010062412002), 2.stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju, kā arī pacēlāju uz 2.stāvu. 

3. Specializētās darbnīcas personām ar GRT ar 16 vietām, tiks veidots Ādama ielā 2, 

1.stāvā, Dobelē, kas atrodas tiešā Dobeles slimnīcas tuvumā, bet nav funkcionāli ar to 

saistīts, jo tos atdala zaļā zona un katram objektam ir nodrošināta atsevišķa iebrauktuve 

un centrālā ieeja no dzīvojamo māju masīva puses. Pakalpojums tiks funkcionāli nodalīts 

no grupu dzīvokļa pakalpojuma, nodrošinot katram savu ieeju. Pakalpojuma izveide tiešā 

slimnīcas tuvumā nodrošinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tāpat 

pakalpojuma tuvumā ir sporta halle – 170 m, vidusskola – 600 m, veikals – 500m. Katram 

grupu dzīvoklim būs divas ieejas, tai skaitā viena atsevišķa no ielas puses. Savukārt 

specializētās darbnīcas tiks veidotas blakus esošā ēkā. 

 

Kopējās Dobeles novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 1 034 507,00 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 959 860,32 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 



 

  

11. tabula. Dobeles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti  

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

 Bērnu un jauniešu 
sociālās atstumtības 
risku mazināšana 

Uzlabota sociālā riska grupas spēja 
iekļauties sabiedrībā. Gūta pieredze 
sadarbojoties Dobeles novada sociālajiem 
darbiniekiem un Lietuvas speciālistiem 

LAT-LIT 

Īslaicīgās sociālās 
aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšana 

Izveidotas un pielāgotas telpas "Atelpas 
brīža" pakalpojumam, kurš tiek nodrošināts 
ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem 

LAT-LIT 

Social Quality 
Esošā pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” grupu 
dzīvokļi” pieejamības uzlabošana 

LAT-LIT 

Bērnu aprūpes iestādes 
„Lejasstrazdi” 
reorganizācija 

Esošās bērnu aprūpes iestādes pārbūve 
pārveidojot to par dzīvojamo māju un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
atbilstoši reorganizācijas plānā 
paredzētajam risinājumam.  

Pašvaldības 

budžets 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

12. tabula. Dobeles novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
35 

Vadītājs 

Sociālais darbinieks 

Sociālais aprūpētājs 

Aprūpētāji 

Fizioterapeits 

Logopēds 

0.5 

0.5 

1 

5 

1 

1 

Grupu dzīvokļi 10 

Vadītājs 

Sociālais darbinieks 

Sociālais aprūpētājs 

Psihiatrijas māsa/medmāsa 

Saimniecības pārzinis 

Apkopēja 

0.5 

0.5 

4.5 

0.5 

1 

1 

Specializētās 

darbnīcas 
16 

Darbnīcas vadītājs 

Darbu vadītājs 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

 0,5 

1 

0,5 

 0,5 

 

2.6 Iecavas novads 

Iecavas novadā kopā dzīvo 186 personas ar GRT, no kurām izvērtētas 22 personas, kurām noteikta 

nepieciešamība pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma (12), dienas aprūpes centra pakalpojuma (17) 

un grupu dzīvokļa pakalpojuma (12) . Tāpat no 46 bērniem ar FT, kas dzīvo Iecavā, individuālo vajadzību 

izvērtējums veikts 22 bērniem ar FT, kuriem identificēta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma 

(9) un dienas aprūpes centra pakalpojuma (22). 

Ņemot vērā plānoto pakalpojumu attīstību Bauskas pilsētā, Iecavas novads plāno pirkt specializēto 

darbnīcu pakalpojumus personām ar GRT, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT un grupu 

dzīvokļa pakalpojumus personām ar GRT no Bauskas novada. 



 

  

Papildus izvērtētajām personām ar GRT vēl vismaz 8 personām ar GRT identificēta nepieciešamība pēc 

dienas aprūpes centra pakalpojuma. 

Iecavas novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību veidot bērniem ar FT dienas aprūpes 

pakalpojumu, tomēr ņemot vērā to, ka izvērtētie bērni ar FT pašlaik mācās specializētajās skolās un 

mācību laikā dienas aprūpes centrs nav nepieciešams, dienas aprūpes centra izveide ir atlikta līdz 

brīdim, kad būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi. Pašvaldība apsver iespēju pēc vajadzības DAC 

bērniem ar FT līdz pakalpojums nav pieejams Iecavā, iepirkt to no Bauskas novada. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošāko 

pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Iecavas novadā ar ERAF finansējumu 

9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 25 vietām. Pakalpojums tiks veidots Baldones 

ielā 65, Iecavā, dzīvojamo māju masīvā, bibliotēka – 2,1 km, kultūras nams – 2 km, 

veselības centrs un sociālais dienests – 1,5 km. Perspektīvā plānots, ka šeit, iespējams, 

būs amatnieku darbnīcas, kā arī fizioterapijas, rehabilitācijas telpas, kas būs labs 

pakalpojumu papildinājums personām ar GRT. Tā būs vieta kur dienas laikā nodrošina 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, 

izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar  GRT. 

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT – 1 pakalpojuma sniegšanas vieta. 

Pakalpojums tiks veidots Baldones ielā 65, Iecavā, dzīvojamo māju masīvā, bibliotēka – 

2,1 km, kultūras nams – 2 km, veselības centrs un sociālais dienests – 1,5 km. 

Kopējās Iecavas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 770 981,06 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 580 994,29 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

13. tabula. Iecavas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

“Sociālā partnerība - 
sociāli neaizsargātu 
cilvēku integrācija 
kopienas dzīvē”  
Social partnership - 
integration of socially 
vulnerable people into 
community life (Social 
Life, LLI-344) 
2018-2019 

Projekta ietvaros plānots radīt jaunus 

sociālos pakalpojumus 

(rehabilitācija/fizioterapija) uzlabot esošos 

sociālos pakalpojumus (tehniskie 

palīglīdzekļi, mājas aprūpei un atbalsta 

grupām - ar pacēlāju aprīkota automašīna) 

iegādājoties atbilstošu aprīkojumu, īstenot 

seminārus un apmācības sociālajiem 

darbiniekiem 

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

Interreg V-A Latvija-

Lietuva 2014.-2020. 

gadam 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

14. tabula. Iecavas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
25 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

2 

1 

1 

1 



 

  

2.7 Jelgavas pilsēta 

Jelgavas pilsētā kopā dzīvo 730 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 26 

personām, kurām noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa (20), dienas aprūpes centra (25) un 

specializētās darbnīcas pakalpojuma (9). No 235 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 

58 bērniem ar FT, kuriem noteikta nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma (12), dienas aprūpes 

centra (15), sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (pielāgots peldbaseins - 28, Montessori - 15). Tāpat 

tika veikts individuālo vajadzību izvērtējums 46 Jelgavas BSAC esošajiem bērniem, kuriem noteikta 

nepieciešamība pēc audžuģimenes vai ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (25).  

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2018. lēmumu Nr.13/8 ar 01.01.2019. Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestāde “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” ir likvidēta sakarā ar bērnu skaita 

samazināšanos iestādē. Iestāde ir pievienota Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo 

lietu pārvalde” kā funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, arhīva un lietvedības pārņēmējai. 

Bērnu skaita samazināšanos ir veicinājuši vairāki būtiski aspekti – gan valsts īstenotā sabiedriskā 

kampaņa, kuras mērķis ir popularizēt citu ārpusģimenes aprūpes formu attīstību, gan audžuģimeņu 

apmācība un audžuģimeņu kustības aktivitātes valstī. Ar 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 

“Audžuģimenes noteikumi” ir palielināts valsts sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām 

audžuģimenēm. No 01.09.2017. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir spēkā norma, kas 

nosaka konkrētāku bāriņtiesu, sociālo dienestu un ilgstošas sociālās aprūpes centru sadarbību (12.panta 

(23) daļa nosaka: “Laikā, kamēr bez vecāku gādības palikušais bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālais dienests ne retāk kā reizi trijos mēnešos par bērnu, kas ir 

jaunāks par trim gadiem, un ne retāk kā reizi sešos mēnešos par bērnu, kas ir vecāks par trim, bet 

jaunāks par 18 gadiem, sniedz informāciju bāriņtiesai un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijai par sociālo darbu, kas veikts, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē. 

Informācijas sniegšanai un saņemšanai izmanto Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu.”). 

Ņemot vērā minēto, ir bijusi veiksmīga sadarbība starp Jelgavas pilsētas Bāriņtiesu, Jelgavas sociālo 

lietu pārvaldi un bijušo Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centru, ar mērķi atrast bērniem citu 

ārpusģimenes pakalpojuma formu (audžuģimene vai aizbildniecība). Tāpat DI projekta ietvaros katrs 

bērns, ņemot vērā viņa vajadzības, tika izvērtēts un tam tika izstrādāts Individuālais atbalsta plāns. 

Piemērotākais pakalpojums šiem bērniem tika noteikts - cita ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma forma 

(audžuģimenes, aizbildniecība), kas arī veiksmīgi tika realizēts – bērni atraduši audžuģimenes vai 

paņemti aizbildniecībā vai arī tikuši adoptēti. Ņemot vērā izmainījušos situāciju, tiek prognozēts, ka 

ĢVPP būs nepieciešams ne vairāk kā 8 bērniem, tāpēc kā atbilstošākais risinājums tiek noteikts ĢVPP 

izveide ar vietu skaitu 8. 

Attiecībā uz peldbaseina pielāgošanas pieejamību bērniem ar FT no pašreiz izvērtētajiem bērniem ar FT 

(kopā - 55 bērni, 2019.gadā vēl plānots izvērtēt 25 bērnus ar FT) ūdens procedūras (ietver sevī pērļu 

vannas bērniem ar FT līdz 11 gadiem, ūdens masāžas vecākiem bērniem) ir noteiktas kopā 10 bērniem, 

tajā skaitā 4 bērniem līdz 12 gadiem, 6 bērniem no 13-18.g.  

Ņemot vērā to, ka iepriekš plānotā sociālās rehabilitācijas infrastruktūra - 6.vidusskolas peldbaseina 

pielāgošana prasa daudz lielākus finansiālus ieguldījumus, nekā sākotnēji plānots un pielāgošana 

nenozīmē tikai pacēlāja iegādi un uzstādīšanu, bet visas ēkas vides pieejamības nodrošināšanu (baseins 

atrodas 2.stāvā, cilvēks riteņkrēslā uz to nokļūt nevar, nav lifta, ir vairāki dažāda līmeņa pakāpieni u.c.), 

kas prasa daudz lielāku finanšu ieguldījumu, pašvaldība ir izvēlējusies alternatīvu risinājumu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveidei. Šis risinājums prasīs mazākus finansiālos 

ieguldījumus, jo veicot vides pieejamības uzlabojumus pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcīši”, Ganību 

iela 66, Jelgavā, iespējams nodrošināt pakalpojumu bērniem ar FT vecumā līdz 12 gadiem. Savukārt, 

bērniem vecumā no 13-18 gadiem pakalpojumu paredzēts iepirkt no tuvākajiem pakalpojumu 

sniedzējiem (piemēram, VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””). 

Ņemot vērā lielo mērķa grupas personu skaitu pašvaldībā, plānojot infrastruktūras attīstību, pašvaldība 

pamatā orientējas uz savu iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanu, tomēr tiek plānota arī sadarbība ar 

Ozolnieku un Jelgavas novadiem. Ozolnieku novads plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu un 

specializēto darbnīcu pakalpojumu, Jelgavas novads - sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar 

FT (peldbaseins). 



 

  

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) 

vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Jelgavas 

pilsētā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Zirgu ielā 47A, Jelgavā, kas ir izvietots pilsētas 

dzīvojamo māju rajonā un ir viegli pieejams. Tāpat pakalpojuma tuvumā ir nepieciešamie 

veselības, izglītības un citi pakalpojumi. Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā tiks 

veidoti pakalpojumi:  

1) Dienas aprūpes centra pakalpojums - bērniem ar FT 7 vietas un pilngadīgām 

personām ar GRT 18 vietas;  

2) Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – viena Montessori istaba bērniem ar FT; 

3) Atelpas brīža pakalpojuma izveide bērniem ar FT ar 10 vietām; 

4) Dienas aprūpes centra pakalpojums – pilngadīgām personām ar GRT 15 vietām (5 

jaunas un 10 labiekārtotas). 

2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām. Pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 

13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi 

(dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m).  Vienā ēkā atradīsies 

grupu dzīvokļi un   specializētās darbnīcas pakalpojums, bet katram pakalpojumam būs 

sava ieeja. 

3. Specializētās darbnīcas ar 15 vietām. Pakalpojums tiks veidots Stacijas ielā 13, Jelgavā, 

Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi (dzelzceļa stacija 

– 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m, dienas aprūpes centrs – 500 m, grupu 

dzīvoklis – 10 m). 

4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums – 8 vietas. Pakalpojums tiks veidots Stacijas 

ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi 

(dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m, izglītības iestādes 

(pirmsskolas – 5 m, pamatskolas – 400 m, vidējās izglītības – 200 m, augstākās – 1,5 

km). Pakalpojumam tiks nodrošināta atsevišķa ieeja, izmantojot RFID-kartes. Šāds 

tehniskais risinājums nepieļaus nesaderīgu klientu grupu atrašanos vienuviet, vienlaikus 

nodrošinot, ka  katram ēkā izvietotam pakalpojumam ir sava ieeja un nav  kopīgu 

koplietošanas telpu (virtuve, tualetes, nodarbību telpa utt.). 

5. Dienas centrā “Atbalsts”  pilngadīgām personām ar GRT (turpmāk – DAC) papildus 30 

esošajām klientu vietām tiks izveidotas 5 jaunas vietas. Ņemot vērā, ka DAC pēc 

rekonstrukcijas tiks paplašināts, tā darbības nodrošināšanai būs nepieciešamas papildus 

2 slodzes (aprūpētājs un sociālais aprūpētājs). DAC pakalpojums tiks veidots Stacijas 

ielā 13, Jelgavā, Jelgavas pilsētvidē, kur viegli sasniedzami nepieciešamie pakalpojumi 

(dzelzceļa stacija – 650 m, veselības centrs un poliklīnika – 700 m. 

6. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra – peldbaseina pielāgošana bērniem ar FT. 

Infrastruktūras pielāgojumi tiks veikti pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”, Ganību 

iela 66, Jelgavā. Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” atrodas viegli pieejamā vietā 

gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. 

 

Kopējās Jelgavas pilsētas plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 5 955 978,41 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 2 339 260,51 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:  

15. tabula. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 



 

  

Ēkas Stacijas ielā 13 
energoefektivitātes 
paaugstināšana un pārbūve 

Ēkas pārbūve, energoefektivitātes 
paaugstināšana, pacēlāja un vertikālā 
invalīdu lifta izbūve, teritorijas 
labiekārtošana, rotaļu un aktīvās atpūtas 
laukuma ierīkošana.  Mācību virtuves 
izbūve un ierīkošana, socializācijas 
telpas ierīkošana 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Naktspatversmes infrastruktūras 
un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana 

Ventilācijas un siltumapgādes sistēmu 
rekonstrukcija, telpu remontdarbi un 
virtuves izbūve 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Mobilās vienības izveide 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem 

Specializētā autotransporta iegāde - 2 
vienības, personāla piesaiste 

Pašvaldība, 

ES fondi 

Reģionāla sociālās rehabilitācijas 
centra izveidošana no 
ieslodzījuma vietām atbrīvotām 
personām, atkarību izraisošu 
vielu lietotājiem un viņu 
tuviniekiem. 

Centra izveide un aprīkošana 
Pašvaldība, 

ES fondi 

SAM 4.2.2.pasākuma projekta 
“Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojumu centra ēkas Zirgu 
ielā 47a, Jelgavā 
energoefektivitātes 
paaugstināšana” 

Ēkas pārbūve, energoefektivitātes 
paaugstināšana 

ERAF 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām.  

16. tabula. Jelgavas pilsētā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 

Vietu 

skait

s 

Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT (Integra) 
25 

Esošie speciālisti:  

Sociālais darbinieks  1 

Sociālais aprūpētājs  2 

Aprūpētājs 1 

Vēl nepieciešamie speciālisti:  

Aprūpētājs  3 

Sociālais aprūpētājs  1 

Ergoterapeits  1 

Specializētās 

darbnīcas 
15 

Sociālais aprūpētājs (viens var būt arī 

speciālais pedagogs) 
2 

Asistents 2 

Ergoterapeits  1 

Nodarbību vadītājs – interešu izglītības 

skolotājs (sveces, koks, rotaļlietu gatavošana 

u.c.)  

2 

Grupu dzīvokļi 16 

Sociālais darbinieks  1 

Sociālais rehabilitētājs  1 

Aprūpētāji 7 



 

  

Aprūpētājs–pavadonis  1 

DAC pilngadīgām 

personām ar 

smagiem FT 

(Harmonija) 

15 

Esošie speciālisti:  

Sociālais darbinieks  1 

Sociālais aprūpētājs  1 

Asistents  3 

Aprūpētājs  2 

Ergoterapeits  1 

Vēl nepieciešamie speciālisti:  

Sociālais aprūpētājs  1 

Aprūpētājs  1 

Atelpas brīža 

pakalpojums 
10 

Sociālais darbinieks  1 

Aprūpētājs  4 

māsas palīgs  1 

Interešu izglītības skolotājs vai sociālais 

audzinātājs  
1 

Ģimeniskai videi 

pietuvināts 

pakalpojums 

8 

Vadītājs 1 

Sociālais darbinieks 1 

Sociālais aprūpētājs 1 

Sociālais audzinātājs 1 

Aprūpētājs 4,5 

Sociālās 

rehabilitācijas 

infrastruktūra – 

Montessori istaba 

bērniem ar FT 

1 

Pedagogs ar tiesībām izmantot Montessori 

metodi  
2 

Psihologs  

 
1 

Sociālās 

rehabilitācijas 

infrastruktūra 

peldbaseina 

pielāgošana 

1 

Speciālists, kurš ir kompetents peldēšanā, 

apmācīts 1.palīdzības sniegšanā (spēj reaģēt 

ārkārtas situācijā)  

1 

Treneris  

Fizioterapeits 

1 

1 

DAC personām ar 

GRT (Atbalsts) 
35 

Vēl nepieciešamie speciālisti:  

Sociālais aprūpētājs  1 

Aprūpētājs 1 

 
 

2.8 Jelgavas novads 

Jelgavas novadā kopā dzīvo 347 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 

46 personām ar GRT. Izvērtējuma rezultātā noskaidrota vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma 24 

personām, dienas aprūpes centra pakalpojuma 12 personām un specializētās darbnīcas 16 personām. 

No kopā novadā esošajiem 95 bērniem ar FT, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 34 bērniem ar FT. 

Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma 20 bērniem ar FT, sociālās 



 

  

rehabilitācijas pakalpojumi (peldbaseins – 24, reitterapija – 24, mūzikas terapija – 22, Monstessori 

terapija – 24). 

Montessori terapiju un peldbaseina pakalpojumus Jelgavas novads plāno pirkt no Jelgavas pilsētas. 

Tāpat projekta ietvaros veikta visu (16) Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

centrā “Eleja” ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kuriem noteikta 

nepieciešamība pēc ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanas. 

Plānotās darbības BSAC reorganizācijas plānu īstenošanā, tiks veiktas ar laika nobīdi, pēc DI plāna 

apstiprināšanas aptuveni pēc 2018. gada 30. jūnija. 

Izvērtējot pašvaldībai pieejamo finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros un kopējo mērķa grupu skaitu 

un struktūru, kā prioritāri noteikta pakalpojumu izveide personām ar GRT un BSAC reorganizācija. 

Pakalpojumus bērniem ar FT plānots attīstīt atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām un piesaistot citus 

finanšu avotus. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas Jelgavas novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar 12 vietām pakalpojumā; 

2. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām; 

3. Specializētā darbnīca ar 16 vietām. 

Ņemot vērā, Jelgavas novada ģeogrāfiskā izvietojuma īpatnības (novadam nav sava ģeogrāfiskā 

centra), pakalpojuma izveides vieta izvēlēta izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo infrastruktūru, kas 

izvietota apdzīvoto vietu centros, kur pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi iedzīvotājiem. 

Pakalpojumi tiks veidoti, Kalnciema centrā, Draudzības ielā 3, pakalpojumu tuvumā (aptieka - 200 

m, doktorāts – 10 m, veikals – 130 m, vidusskola – 500 m, kultūras nams – 200 m). Izstrādājot 

tehnisko projektu izvēlēti risinājumi, lai nodrošinātu, ka pakalpojumi viens no otra ir nodalīti. Katram 

pakalpojumam ir izplānots savs ieejas punkts.  

Objektā papildus projekta aktivitātēm par pašvaldības finansējumu tiks sakārtots doktorāts un 

nodrošināta veselības aprūpes pieejamība. 

4. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 12 vietām.  

Pasākuma ietvaros Draudzības ielā 12-87, Kalnciemā tiks izveidotas 4 vietas un Lietuvas ielā 19, 

Elejā, tiks izveidotas 8 vietas. Esošās Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas centra “Eleja” reorganizācijas laikā tiks slēgta Jauniešu māja un likvidēta kā 

pakalpojums. Pēc likvidācijas, tiks veikta ēku rekonstrukcija un izveidots ģimeniskai videi 

pietuvināts pakalpojums, kurā dzīvos 8 dažāda vecuma bērni.  

Esošajās pakalpojuma vietās – Elejā, Parka 11 paliks BSAC bērni, kas nav iekļauti DI projektā un 

tiks izvietoti atbilstoši vietu skaitam konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā, ievērojot ģimenes 

modeli, t.i. - vienas ģimenes bērni netiks šķirti. Jaunās pakalpojuma sniegšanas vietas atrodas 

novada ciemu centros, kur ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi, kā arī kursē sabiedriskais 

transports un skolēnu autobuss. 

Kopējās Jelgavas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 1 508 810,10 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 942 679,64 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

 

17. tabula. Jelgavas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 



 

  

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Dienas centra izveide 
Dorupes ciemā 

Pašvaldības pakalpojumu pieejamība tuvāk 
iedzīvotājam 

Pašvaldības 

budžets 

Sociālā iekļaušana 
ilgtspējīgām kopienām 
Ziemeļvalstu - Baltijas 
reģionā (Social inclusion 
for sustainable 
communities in the 
Nordic - Baltic region) 

Starpinstitucionālās sadarbības vienības 
kapacitātes stiprināšana darbam ar 
ģimenēm ar bērniem 

Ziemeļvalstu 

ministru padome 

Sociālo pakalpojuma 
paplašināšana, 
pakalpojuma attīstība no 
atkarībām cietušiem 
jauniešiem 

 
Pašvaldības 

budžets 

Dienas centra telpu 
atjaunošana un 
aprīkošana Jelgavas iela 
19, Līvbērze 

Fizioterapijas telpas remonts (grīdas 
ieklāšana, kosm.), elektroinstalācijas, 
ventilācijas, u.c. ierīkošana, WC, trenažieru 
zāles aprīkošana, biljarda, novusa galdu 
iegāde 

Pašvaldības 

budžets 

Doktorāta telpu izbūve 
un ēkas rekonstrukcija 
Vilces muižas kalpu 
māja (Skolas iela 8) 

Nepieciešams izbūvēt MK noteikumiem 
atbilstošas doktorāta telpas un rekonstruēt 
ēku, t.sk. jumtu, komunikācijas u.c. TP 
izstrāde + autoruzraudzība. Būvuzraudzība 

Pašvaldības 

budžets 

SARC Eleja Lietuvas 19 
teritorijas 
labiekārtošana 

Žoga izbūve, celiņu izbūve, apgaismojuma, 
LŪK, ūdensapgāde, labiekārtošana 

Pašvaldības 

budžets 

SARC Eleja ēkas 
energoefektivitāte un 
rekonstrukcija, Lietuvas 
ielā, 19a 

Senioru ēkas renovācija, t.sk. 
inženierkomunikāciju nomaiņa, ēkas 
energoefektivitāte, telpu pārplānošana, 2. 
stāva izbūve 

Pašvaldības 

budžets 

Aktivitāšu centra 
"Līvbērze" Vārpas ciemā 
energoefektivitāte un 
teritorijas 
labiekārtošana 

Ēkas energoefektivitāte, jaunas apkures 
sistēmas izveide, pāreja no malkas apkures 
uz granulu apkuri. Rotaļu laukuma, 
pievedceļa izbūve. 

Pašvaldības 

budžets 

Sesavas pagasta 
„Atmodas” 
rekonstrukcijas II kārta, 
aprīkošana, teritorijas 
labiekārtošana 

Elektrības pievads, komunikācijas, mēbeļu, 
pamatlīdzekļu un inventāra iegāde, 
teritorijas labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbi, stāvlaukuma izbūve 

Pašvaldības 

budžets 

Aktivitāšu centra "Tīreļi" 
teritorijas 
labiekārtošana 

Bērnu rotaļu laukuma izveide, teritorijas 
labiekārtošana/ 

Pašvaldības 

budžets 

Valgundes pagasta 
Vītoliņu ciema aktivitāšu 
centra izveide, 
aprīkošana   

Pašvaldības 

budžets 

Vilces pagasta aktivitāšu 
centra izveide 
Ziedkalnes ciematā   

Pašvaldības 

budžets 

Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība 
tuvāk dzīvesvietai 

ģimeņu asistentu apmācība, atbalsta 
pasākumi, supervīzijas. Pakalpojuma 
izveide 

Pašvaldības 

budžets 

Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstīšana  

Pakalpojumu attīstīšana dažādām 
mērķgrupām 

Pašvaldības 

budžets 



 

  

Mežciema aktivitāšu 
centra izveide un 
aprīkošana, teritorijas 
labiekārtošana   

Pašvaldības 

budžets 

Personu ar speciālām 
vajadzībām un citu 
sociālā riska grupu 
personu integrācijas 
pasākumi 

Grupu dzīvokļu izbūve, aprīkojums; 
tehniskie palīglīdzekļi; īslaicīgās sociālās 
aprūpes nodaļa (gultas); pakalpojumi 
dementām personām; 

Pašvaldības 

budžets 

Daudzfunkciju centru  
izveide novada ciemos 

Izveidoti pakalpojumu centri atbilstoši centra 
pakalpojumu līmenim, higiēnas centri 

Pašvaldības 

budžets 

Aktivitāšu centra 
"Birztaliņas" ēkas 
remontdarbi Jumta seguma maiņa 

Pašvaldības 

budžets 

Ilgstošas sociālās 
aprūpes un 
rehabilitācijas 
pakalpojuma  
pilngadīgām personām 
izveide Jauna SARC izveide Jelgavas novadā 

Pašvaldības 

budžets 

Proti un dari 

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un 
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai 
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu 
pasākumos vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 
samazināšanas pasākumos, kā arī 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. 

SAM 8.3.3. ESF 
 

SARC Kalnciems ēkas 
remonts un teritorijas 
labiekārtošana 

Teritorijas labiekārtošana, iežogošana, ēkas 
jumta maiņa, kāpņu remonts 

Pašvaldības 

budžets 

Vides pieejamības 
uzlabošana sociālo 
pakalpojumu 
sasniedzamības 
uzlabošanai 

Infrastruktūras uzlabojumi, t.sk. pacēlāji, 
kāpņu renovācija pieejamībai, u.c. vides 
pieejamības uzlabošanas elementi 

Pašvaldības 

budžets 

SARC Eleja funkcionālo 
gultu iegāde 

 funkcionālo gultu iegāde 
Pašvaldības 

budžets 

Ēkas rekonstrukcija un 
teritorijas 
labiekārtošana SARC 
Staļģene 

Tehniskā projekta izstrāde, 
autoruzraudzība, būvuzraudzība, Iekštelpu 
atjaunošana, teritorijas labiekārtošana  

Pašvaldības 

budžets 

Sociālās atstumtības 
mazināšanai un 
pakalpojumu attīstībai 
DAC ( kopā ar Alitu)+ 
sociālo darbinieku 
pieredzes apmaiņa un 
apmācības 

Aktivitāšu centra "Līvbērze" Vārpas ciemā 
telpu atjaunošana un labiekārtošana, 
apmācības un pieredzes apmaiņa 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

Ilgstošās aprūpes 
pakalpojumu 
uzlabošana 

Sociālo pakalpojumu dažādošana 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

HEALTH HOUSES 
(Veselības istabas) 

Sociālo pakalpojumu dažādošana Baltic Sea Region 



 

  

NEW SKILLS , Nr.LLI-
404/ Social inclusion of 
disabled person into the 
labour market 

Personām ar īpašām vajadzībām iekļaušana 
darba tirgū, mentoru apmācība, sadarbībā 
vietējiem uzņēmējiem un biedrībām 

Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 

FOR BETTER HEALTH 
(Labākai veselībai)  

Aptauja par starpnozaru sadarbību 
veselības veicināšanā. 2018. gadā paredzēt 
sēklas naudu projekta sagatavošanai 

Interreg BSR 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

18. tabula. Jelgavas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
12 

Sociālais rehabilitētājs vai cits 

speciālists  

Sociālais darbinieks 

Sociālais aprūpētājs 

DAC vadītājs 

1,2 

 

0,6 

0,6 

0,30 

Specializētās 

darbnīcas 
16 

Darbu vadītājs 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Darbnīcas vadītājs 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

Grupu dzīvokļi 16 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais aprūpētājs/sociālais 

rehabilitētājs 

Grupas dzīvokļu vadītājs 

0,5 

3,04 

0,75 

 

0,5 

Ģimeniskai videi 

pietuvināts 

pakalpojums 

12 

Iestādes vadītājs  

Sociālais darbinieks  

Sociālais pedagogs  

Psihologs –  

Sociālais aprūpētājs  

Aprūpētājs 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

4 

4 

2.9 Jēkabpils pilsēta 

Jēkabpils pilsētā dzīvo 168 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 

personām. Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (5) personām, dienas 

aprūpes centrs (15) un specializētās darbnīcas ( 5). Papildus vajadzība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma 

identificēta vēl vismaz 1 personai ar GRT. 

No kopā 99 bērniem ar FT Jēkabpilī, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 23 bērniem, kuros 

noskaidrota nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma (8) un dienas aprūpes centrs (23), sociālas 

rehabilitācijas pakalpojumi - fizioterapija (20), ergoterapija (19), multisensorā terapija (3) Montessori 

terapija (5). 

Pakalpojumu sniegšanā tiek plānota sadarbība ar Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Salas un Aknīstes 

novadiem. Jēkabpils novads plāno pirkt DAC pakalpojumu bērniem ar FT (3), DAC pakalpojumu 

personām ar GRT (6), grupu dzīvokļa pakalpojumu (1). Krustpils plāno pirkt DAC pakalpojumu bērniem 

ar FT (13), DAC personām ar GRT (13) un grupu dzīvokli (4). Aknīstes novads pirks DAC pakalpojumu 



 

  

bērniem ar FT (3) un specializētās darbnīcas pakalpojumu (4). Savukārt Viesītes novads plāno pirkt DAC 

pakalpojumu bērniem ar FT (6), bet Salas novads - DAC personām ar GRT (1).  

Savukārt atelpas brīža pakalpojumu Jēkabpils pilsēta plāno pirkt no Salas novada. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT, bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Jēkabpils pilsētā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 30, no jauna izveidojot 

14.  

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 25 vietām.  

3. Specializēto darbnīcu pakalpojums ar 15 vietām.  

4. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar FT: 1 pakalpojuma sniegšanas vieta. Tiks 

izveidota multisensorā istaba, ergoterapijas istaba un fizioterapijas istaba, Montessori 

istaba, mūzikas terapijas istaba un silto smilšu terapijas istaba. Pakalpojumi tiks veidoti 

Jēkabpils pilsētā, Jaunajā ielā 39i, kur ir pieejami nepieciešamie vispārējie pakalpojumi 

(slimnīca – 1,6 km, poliklīnika – 1,7 km, tautas nams – 1,7 km, pilsētas pašvaldība – 1,4 

km, pasta nodaļa – 1,3 km, aptieka – 300 m).  

5. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 16 vietām. Pakalpojums tiks veidots dzīvojamo māju 

rajonā Jēkabpils pilsētā Brīvības ielā 286a. Tā ir daudzdzīvokļu māja, kur plānots izveidot 

grupu dzīvokļus, Šobrīd šajā ēkā atrodas sociālie dzīvokļi, kurus plāno pārcelt uz citu 

mikrorajonu. Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (slimnīca un poliklīnika – 400 m, 

veikals – 200 m, DAC – 2,2 km, stadions – 300 m). 

Kopējās Jēkabpils pilsētas plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 1 763 057,85 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 1 240 842,61 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:  

19. tabula. Jēkabpils pilsētas pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējum

a avots 

Stacionārās un 
ambulatorās veselības 
aprūpes 
infrastruktūras 
uzlabošana SIA 
“Jēkabpils reģionālā 
slimnīca”, uzlabojot 
kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamību 

 JRS ambulatorās daļas renovācija 
JRS 5-stāvu korpusa tehnisko telpu renovācija 
JRS 5-stāvu korpusa piebūve 
Jauna operāciju zāles aprīkojuma iegāde 
Austrumlatvijas perinatālās aprūpes centra iekārtu 
atjaunošana  
 Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas iekārtu 
atjaunošana  
Stacionāra diagnostikas un ārstniecības procesa 
nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu atjaunošana  
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas aprīkojuma un 
iekārtu iegāde  
Infekciju nodaļas pārbūve par tiesu medicīnas nodaļu, 
slimnīcas morgu 
Administrācijas un grāmatvedības ēku renovācija ar 
siltināšanu 
JRS teritorijas pārplānošana un labiekārtošana ar 
apgaismojuma un lietus ūdens savākšanas ierīkošanu 
Pieredzes apmaiņas braucieni 17.13. Informācijas 
tehnoloģiju risinājumu kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas ieviešana, datortīklu atjaunošana. 

Pašvaldības 

budžets un 

ERAF. 

Jēkabpils Nakts 
patversmes 
rekonstrukcija 

Jēkabpils Nakts patversmes rekonstrukcija 
Pašvaldības 

budžets. 



 

  

Atskurbtuves izveide 
Jēkabpilī 

Atskurbtuves telpu ierīkošana 
Pašvaldības 

budžets. 

Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras 
uzlabošana 

Aprīkotas vannas istabas un pacēlāju sistēmas 
ierīkošana Dienas aprūpes centrā 
Lifta ierīkošana pie Dienas aprūpes centra ēkas 
Pieredzes apmaiņas braucienu un speciālistu 
apmācību organizēšana sadarbībā ar Baltkrievijas 
partneri 

Latvijas - 

Lietuvas - 

Baltkrievijas 

pārrobežu 

programma 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

20. tabula. Jēkabpils pilsētā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar GRT 14 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

2 

1 

1 

1 

DAC bērniem ar FT 25 
Speciālists atbilstoši DAC 

nodarbību specifikai 
2 

Specializētās 

darbnīcas 
15 

Darbnīcas vadītājs 

Darbu vadītājs 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

Grupu dzīvokļi 16 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais aprūpētājs/sociālais 

rehabilitētājs 

Grupu dzīvokļu vadītājs 

 0,9 

3,04 

 1,3 

 

 0,9 

Sociālās 

rehabilitācijas 

infrastruktūra bērniem 

ar FT: 

multisensorā istaba; 

ergoterapijas istaba; 

fizioterapijas istaba; 

Montessori istaba; 

Silto smilšu terapijas 

istaba;  

Mūzikas terapijas istaba 

1 

 

 

 

 

 

 

Multisensorās istabas 

speciālists 

Ergoterapeits 

Fizioterapeits 

Montessori pedagogs 

Silto smilšu terapijas speciālisti 

Mūzikas terapeits 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2.10 Jēkabpils novads 

Jēkabpils novadā kopā dzīvo 48 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 6 

personām, kurām identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma personām ar GRT (6) 

un pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (1). No novadā esošiem 16 bērniem ar FT individuālo vajadzību 

izvērtējums veikts 5 bērniem ar FT, kuros identificēta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma bērniem ar FT (3). 



 

  

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Jēkabpils 

novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies mērķa grupas personām pakalpojumu pirkšanu no Jēkabpils 

pilsētas, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos. 

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu: 

21. tabula. Jēkabpils novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējum

a avots 

Pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes uzlabošana sociālas 
aprūpes nama "Mežvijas" 
iemītniekiem Leimaņu pagastā, 
Jēkabpils novadā. 

Labiekārtota teritorija pie Sociālās aprūpes 
nama "Mežvijas", uzstādot nojumi, āra 
trenažierus, nomainot laukuma segumu, 
izvietojot labiekārtojuma elementus un 
ierīkojot apstādījumus. 

Pašvaldības 

budžets un 

LEADER. 

2.11 Kokneses novads 

Kokneses novadā kopā dzīvo 41 persona ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 2 

personām. Abām izvērtētajām personām ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma. No novadā dzīvojošajiem 23 bērniem ar FT, izvērtēti ir 12 bērni, no kuriem 8 norādīta 

nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.  

Papildus izvērtētajām personām, dienas aprūpes centra pakalpojuma nepieciešamība identificēta vēl 

vismaz 4 pašvaldībā dzīvojošām personām ar GRT.  

 

Ņemot vērā Kokneses novada sociālā dienesta veikto atkārtoto situācijas izvērtēšanu, secināts, ka: 

1) Apkopojot bērnu ar FT vecāku iesniegumus par pakalpojumu nodrošināšanu, konstatēts, ka tikai 

vienā gadījumā ir lūgts DAC pakalpojums, un arī šajā gadījumā tikai vasaras periodam. Līdz ar 

to secināts, ka nodrošināt pilnvērtīgu DAC darbību un veidot šādu pakalpojumu bērniem ar FT 

nav aktuāli. Mācību periodā bērni tiek nodarbināti skolā un pēcpusdienā dažādās ārpusstundu 

nodarbībās. Nepieciešamības gadījumā skola arī vasaras periodā varētu veidot dažādas bērnu 

vasaras nometnes vai citāda veida aktivitātes, izmantojot skolas telpas un infrastruktūru. 

2) Apkopojot pieaugušo personu ar GRT vajadzības un izstrādātajos atbalsta plānos minēto, 

konstatēts, ka abām projekta ietvaros izvērtētajām personām ar GRT būtu vēlams DAC 

pakalpojums, tomēr šobrīd vēlmi veikt DAC ikdienas apmeklējumu nav izteikusi neviena no šīm 

personām. Sociālā dienesta telpās divas reizes mēnesī notiek personu ar invaliditāti grupas 

nodarbības, kuras apmeklē personas ar dažāda veida invaliditāti. Viena no izvērtētajām 

personām ar GRT asistenta pavadībā šīs nodarbības apmeklē. Aptaujājot vēl citas šīs 

mērķgrupas personas, secināts, ka veidot atsevišķu DAC pilngadīgām personām ar GRT, nav 

aktuāli.  

Atbilstoši panākta vienošanās starp Kokneses un Pļaviņu novadu, ka nepieciešamības gadījumā DAC 

pakalpojumus personām ar GRT un bērniem ar FT tiks nodrošināti Pļaviņu novada pašvaldības 

izveidotajā infrastruktūrā, kura atbilstoši palielinājusi plānoto vietu skaitu 9.3.1.1.pasākuma ietvaros 

izveidojamos pakalpojumos. Nokļūšanai uz DAC Pļaviņās iespējams izmantot sabiedrisko transportu, 

kas kursē no rītiem un pēcpusdienās. Ja persona saņem valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu, tad 

šo personu uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ pavadīs asistenti, kuri par to saņems atlīdzību. 

Tāpat pašvaldība nepieciešamības gadījumā plāno nodrošināt personām pašvaldības transportu 

nokļūšanai uz /no pakalpojuma sniegšanas vietas Pļaviņās.   

Projekta ietvaros veikts arī Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” (ĢAC “Dzeguzīte”) ārpusģimenes 
aprūpē esošo bērnu (21) individuālo vajadzību izvērtējums, kuriem tika noteikta nepieciešamība pēc 
ģimeniskas vides vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanas.  

 

Labklājības ministrijai, uzlabojot atbalsta sistēmu adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem, 
Kokneses novada domes ĢAC "Dzeguzīte" strauji samazinājies sniegtā “Atbalsta nodaļa ģimenēm ar 



 

  

bērniem” pakalpojuma pieprasījums - 2016. gada 6. decembrī pakalpojumu sniedza 21 ārpusģimenes 
aprūpē esošam bērnam, bet 2020.gada 20.janvārī - 6 bērniem, no kuriem neviens nav Kokneses 
pašvaldības bērns. Pašvaldība, izvērtējot situāciju un, veicot detalizētus aprēķinus, secināja, ka plānoto 
pakalpojumu izmaksas ir nesamērīgi dārgas un atstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu. Dārgo 
izmaksu dēļ nebūs iespēja nodrošināt pakalpojuma ilgtspēju nākotnē, jo pašvaldības, kas pakalpojumu 
šobrīd pērk, nespēs to apmaksāt. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Kokneses novada dome ar 2020.gada 27.janvāra lēmumu Nr.6.7, 
atsakās no 9.3.1.1. pasākuma projekta īstenošanas un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 
izveides. 
 
Pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

22. tabula. Kokneses novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums 
Projekta 

aktivitātes 

Finansējuma 

avots 

Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un 

supervīziju nodrošināšanai sociālā darba 

speciālistiem novadā 

Aprīkojuma 

iegāde, 

supervīziju 

organizēšana. 

Pašvaldības 

budžets. 

Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” teritorijas 

labiekārtošana un žoga izbūve 

Teritorijas 

labiekārtošan

a un žoga 

izbūve. 

Pašvaldības 

budžets un ES un 

citu ārējo fondu 

finansējums 

Pasākumi Kokneses novada iedzīvotāju veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei, projekts 

“Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā 

atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei") 

Veselību 

veicinoši 

pasākumi 

iedzīvotājiem, 

semināri, 

nodarbības 

u.c. 

ESF/SAM 9.2.4. 

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ēkā 

Kokneses novada Iršu pagastā”. 

Ēkas 

siltināšanas 

pasākumi 

SAM 4.2.2. 
pasākums 

2.12 Krustpils novads 

Krustpils novadā kopā dzīvo 90 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 13 

personām. Izvērtējumos identificēta vajadzība pēc DAC personām ar GRT (13) un grupu dzīvokļa (4). 

No pašvaldībā dzīvojošiem 22 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 13 bērniem, kuriem 

identificēta vajadzība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma (13) un atelpas brīža pakalpojuma (6). 

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī, samērojot vajadzības un izmaksas, Krustpils 

novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu no Jēkabpils pilsētas un Salas 

novada, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos. 

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

24. tabula. Krustpils novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Mobilās brigādes izveide 

Mazināt sociālo atstumtību. Nodrošināt 
alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamību. Optimizēta sociālās aprūpes 
sniegšanas kvalitāte. 

Pašvaldības 

budžets un ES 

fondi 



 

  

Dienas centra izveide 
Krustpils novadā 

Izveidots dienas centrs Krustpils novadā 

Pašvaldības 

budžets un ES 

fondi 

Rehabilitācijas centra 
izveide bērniem un 
jauniešiem ar smagiem un 
vidēji smagiem kustību 
traucējumiem un garīgās 
attīstības traucējumiem uz 
Antūžu speciālās 
internātpamatskolas bāzes 

Rekonstruēta ēka, veicot piebūvi, ierīkots 
aprīkojums rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai 

Pašvaldības 

budžets un ES 

fondi 

 Uzlabot PA Jaunāmuiža 
infrastruktūru un 
pilnveidot pakalpojumu 
klāstu 

Uzlabota PA “Jaunāmuiža” infrastruktūra 

Pašvaldības 

budžets un ES 

fondi 

Vides pieejamības 
uzlabošana sociālo 
pakalpojumu 
sasniedzamības 
uzlabošanai 

Uzlabota vides pieejamība uzlabošana 
sociālo pakalpojumu sasniedzamībai 

Pašvaldības 

budžets un ES 

fondi 

2.13 Neretas novads 

Neretas novadā dzīvo 134 personas ar GRT, no kurām izvērtētas ir 7 personas. 6 personām ar GRT ir 

noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 7 personām ir nepieciešams grupu 

dzīvokļa pakalpojums, bet 2 personām - specializēto darbnīcu pakalpojums. No novadā dzīvojošajiem 

12 bērniem ar FT, izvērtēti ir 3 bērni, visiem izvērtētajiem bērniem ir nepieciešamība pēc dienas aprūpes 

centra pakalpojuma. 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšana personām ar GRT tiek plānota kopā ar Viesītes 

novadu, kas pakalpojumu iegādāsies no Neretas novada. Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu 

pakalpojumu, Neretas novads to pirks no Aizkraukles novada pašvaldības.  

 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Neretas novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 7 vietām. Pakalpojums tiks 

izveidots esošajā Jauniešu centrā (adrese: Bērnudārzs 2, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas 

novads) pielāgojot nodarbību grafiku atbilstoši personu ar GRT vajadzībām. DAC izveide 

Jauniešu centrā dos iespēju cilvēkiem ar GRT aktīvāk un labāk iekļauties sabiedriskajā dzīvē. 

Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (veikals – 300 m, bibliotēka un Saieta nams ar 

daudzveidīgiem kultūras pasākumiem– 200 m).  

2. Dienas aprūpes 

centrs bērniem ar 

FT ar 3 vietām.  

3. Grupu dzīvoklis 

personām ar GRT 

ar 7 vietām.  

DAC pakalpojums bērniem ar FT un grupu dzīvokļi personām ar GRT 

tiks veidoti adresē: Sproģu skola, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas 

novads, kas ģeogrāfiski atrodas tuvāk pārējām apdzīvotām vietām 

(atrodas 13,2 km attālumā no Neretas centra, Ēka atrodas pievilcīgā 

vietā šosejas Rīga - Daugavpils malā. Attālums līdz Rīgai ir 110 km, 

bet attālums līdz Neretas novada centram tikai 13,2 km. Uz minēto 

objektu no Neretas var aizbraukt 15 minūtēs, bet līdz Rīgai vai Jelgavai 

no Sproģu skolas var aizbraukt 1st un 40 minūtēs. Ērta satiksme ir ar 

novada centru, papildus sabiedriskajam transportam kursē arī 

pašvaldības transports Sproģi – Nereta – Sproģi (pārvadā skolniekus), 



 

  

kurā nepieciešamības gadījumā būs vieta arī personām ar GRT, kurām 

būs nepieciešams nokļūt Neretā. 2018. gada vasarā šosejas klājums 

tika atjaunots.   Pirms dažiem gadiem ēkai ir nomainīts jumts un 

nomainīti logi. Pārējā ēkas daļā plānots veidot dienesta viesnīcu un 

dzīvokļus. Ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi (veikals – 300 

m, bibliotēka un Saieta nams ar daudzveidīgiem kultūras 

pasākumiem– 200 m, Jauniešu centrs ar trenažieru zāli - 300 m). 

 

Kopējās Neretas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 109 403,48 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 109 403,48 EUR. 

 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

25. tabula. Neretas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes Finansējuma avots 

Neretas Sociālās 
aprūpes centra ( SAC) 
apkures sistēmas 
rekonstrukcija 

Veikta apkures sistēmas rekonstrukcija. 
Nodrošināta siltumapgāde SAC  personām 

Pašvaldības un ES vai 
cits ārējais 
finansējums 

Neretas Sociālās 
aprūpes centra veļas 
mazgātavas telpas 
rekonstrukcija 

Veikti veļas mazgātavas telpas 
remontdarbi, iegādātas jaunas veļas 
mazgāšanas iekārtas. Tiek sniegti veļas 
mazgāšanas pakalpojumi SAC personām 
un citām pašvaldības struktūrvienībām 

Pašvaldības un ES vai 
cits ārējais 
finansējums 

Neretas novada 
sociālās aprūpes 
mobilās vienības 
izveide 

Izveidota sociālās aprūpes mobilā vienība. 
Iegādāts atbilstošs aprīkojums. Neretas 
novada pašvaldības iedzīvotājiem 
pieejams mobilās vienības sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

ES vai cits ārējais 
finansējums 

Krīzes centra izveide 
Pilskalnes ciemā 

Izveidots krīzes centrs bijušajā Pilskalnes 
pamatskolas ēkā 

ES vai cits ārējais 
finansējums 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

26. tabula. Neretas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
7 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

1 

0.5 

0.5 

0,35 

DAC bērniem ar FT 3 
Speciālists atbilstoši DAC 

nodarbību specifikai 
1 

Grupu dzīvoklis 7 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais aprūpētājs/sociālais 

rehabilitētājs 

0,2 

3,04 

0,3 

 



 

  

Grupu dzīvokļu vadītājs 0,4 

2.14 Ozolnieku novads 

Ozolnieku novadā kopumā dzīvo 89 personas ar GRT, no kurām izvērtētas ir 9 personas. 5 personām 

ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma, 1 personai ir nepieciešams 

grupu dzīvokļa pakalpojums, bet 3 personām - specializēto darbnīcu pakalpojums.  

No novadā esošajiem 39 bērniem ar FT, individuālais izvērtējums ir veikts 19 bērniem, no kuriem 2 

norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. 

 

Ozolnieku novads grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar GRT iegādāsies no Jelgavas novada 

pašvaldības. Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu pakalpojumu, Ozolnieku novads to iegādāsies no 

Jelgavas pilsētas pašvaldības.  

 

Papildus izvērtētajām personām Ozolnieku novadā, sociālās rehabilitācija – silto smilšu terapijas 

kabinets, ir nepieciešams vēl 17 bērniem ar FT no Jelgavas pilsētas pašvaldības, kas šo pakalpojumu 

iepirks no Ozolnieku novada. 

 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Ozolnieku novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1 pasākuma. ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 5.  

2. Sociālās rehabilitācijas infrastruktūra - vienu silto smilšu terapijas kabinetu bērniem ar FT. 

Pakalpojumi tiks veidoti Ozolnieku novada, Cenu pagasta Ānē, Celtnieku ielā 12 (sporta centrs – 

28 m, kultūras nams – 20 m). Ēkas pirmajā stāvā vienā pusē/spārnā atrodas Ānes sociālo 

pakalpojumu centrs, bet otrajā pusē tiks izveidoti jaunie pakalpojumi DAC GRT personām un silto 

smilšu terapijas kabinets. 

Plānotā pakalpojumu sniegšanas vieta Cenu pagasta Ānē ir ērti sasniedzama ar sabiedrisko 

transportu, kas kursē no/uz Jelgavu 12 reizes dienā. Laiks ceļā no pilsētas centra līdz pakalpojuma 

sniegšanas vietai ir 22 min. Papildus Ozolnieku novada pašvaldība, ja tas būs nepieciešams, plāno 

organizēt nokļūšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu sava novada iedzīvotājiem (9 bērniem ar FT 

un 5 personām ar GRT), kuriem izvērtējuma rezultātā pakalpojums pienākas.  

Kopējās Ozolnieku novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 139 112,00 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 139 112,00 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus:  

27. tabula. Ozolnieku novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Pašvaldības 
nodrošinājums ar 
mūsdienīgu 
infrastruktūru un 
materiāli tehnisko bāzi 

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana SAC 
“Zemgale” III kārta (C korpuss) 

Pašvaldības 

budžets 

Sociālo dzīvokļu 
izveide 

Sociālo dzīvokļu izveide Ānē, Celtnieku 24, 
tehnisko projektu izstrāde; Pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļu remonts 

Pašvaldības 

budžets 



 

  

Sociālo pakalpojumu 
klāsta paplašināšana 

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas 
risinājuma izpēte, izvēle, nodrošinājums; Higiēnas 
telpas un aktivitāšu telpas izveide Emburgā; 
Higiēnas telpas un aktivitāšu telpas izveide 
Brankās; Speciālistu piesaiste soc. dienestam 
(sociālie darbinieki, aprūpētāji), speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšana 

Pašvaldības 

budžets/Pārrobež

u sadarbības 

programma 

Atbalsts kvalitatīvas 
infrastruktūras 
nodrošināšanai 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem 

Ģimenes ārstu prakses nodrošinātas visās 
lielākajās novada apdzīvotajās vietās.  
 
SAC “Zemgale” teritorijas labiekārtošana 2.kārta, 
SAC “Zemgale” lietus kanalizācijas izbūve 3.kārta, 
lifta izbūve SAC “Zemgale” 

 

 

 

 

Pašvaldības 

budžets 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām.  

 

28. tabula. Ozolnieku novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 5 

1 sociālais darbinieks 

1 sociālais rehabilitētājs 

1 fizioterapeits 

3  

Sociālās 

rehabilitācijas 

infrastruktūra 

bērniem ar FT – silto 

smilšu terapija 

1  2 speciālisti 1 

2.15 Pļaviņu novads 

Pļaviņu novadā dzīvo 48 personas ar GRT, no kurām individuālais izvērtējums ir veikts 5 personām. 

Visām izvērtētajām personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma, 1 personai - pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma. No novadā dzīvojošajiem 19 bērniem ar FT, 

izvērtēti ir 6 bērni, visiem izvērtētajiem bērniem ir norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra 

pakalpojuma. 

Papildus panāktajai vienošanai starp Kokneses novadu un Pļaviņu novadu tiek plānots, ka Kokneses 

personas ar GRT un bērni ar FT nepieciešamības gadījumā varēs izmantot Pļaviņu novada DAC.  

Papildus izvērtētajām personām, grupu dzīvokļi ir nepieciešami vēl vismaz 3 personām ar GRT.  

 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Pļaviņu novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 10. Pakalpojums tiks 

veidots Pļaviņās, Lielā ielā 37 (bibliotēka – 160 m, novada pašvaldība – 4,3 km). 

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 10 vietām. Pakalpojums tiks veidots, Lielā iela 37, 

Pļaviņās (bibliotēka – 160 m, novada pašvaldība – 4,3 km).  

3. Grupu dzīvoklis personām ar GRT ar 4 vietām. Pakalpojums tiks veidots Pļaviņu novada, 

Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Viegli ir pieejami, veikals 50 m, pagasta 



 

  

pārvalde 300m, bērnudārzs 300m. Sabiedriskais transports kursē trīs reizes dienā no rīta, 

pusdienlaikā un vakarā. 

Pašvaldība DAC veido pilsētā, kas nodrošina vienādi ērtu piekļuvi no visiem novada pagastiem. 

Pilsētā reizi stundā kursē pilsētas autobuss, kas aptver Pļaviņu pilsētu, Klintaines pagastu un 

Aiviekstes pagastu. No Vietalvas arī regulāri kursē sabiedriskais transports. Nepieciešamības 

gadījumā, personu nokļūšanai uz pakalpojuma sniegšanas vietu tiks izmantots pašvaldības 

transports, kā arī notiks sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām transporta īrei. Tāpat 

Vietalvas pagastā ir izvietota ģimenes ārsta prakse ar medicīnas māsu, kā arī ir aptieka, 

tādējādi būs iespējams nodrošināt veselības aprūpes pieejamību personām ar GRT, kas 

atradīsies grupu dzīvoklī. 

 
Kopējās Pļaviņu novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 115 243,51 EUR; 

● Tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 115 243,51 EUR. 

 
Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

29. tabula. Pļaviņu novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Informācijas 
nodrošināšana par 
sociālajiem 
pakalpojumiem domes 
mājaslapā 

Ievietota informācija par sociāliem pakalpojumiem 
domes mājaslapā 

Pašvaldības 
budžets. 

SAC „Pļaviņas” 
infrastruktūras 
uzlabošana 

Ēkas kāpņu telpu remonts, 6 istabiņu remonts, 
lūgšanu istabas izveide 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Sociālo dzīvokļu 
izveide 

Sociālo māju - grupu dzīvokļu bērniem bāreņiem 
izveide; Dienas centru pensijas un pirms pensijas 
vecumu grupām izveide (Sociālā māja vai 
Sociālās aprūpes centrā); krīzes situāciju telpa; 
Pašaprūpes sociālo pakalpojumu nodrošināšana 
Tehniskā projekta, balstīta uz skiču projektu, 
izstrādāšana, 1. kārtas būvniecība. Higiēnas 
istabas Stukmaņos izveide. 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Bērnu rotaļu grupu 
izveide 

Izveidotas bērnu rotaļu grupas 2 PII. 
Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Sociālā dienesta telpu 
pieejamība 

Sociālais dienests pārcelts uz Daugavas ielu 4, 
Pļaviņās, invalīdu tualetes izbūve 1. stāvā u.c. 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Preventīvā sociālā 
darba attīstība (Rīteros) 

Ierīkots sabiedrisks centrs Rīteros 
Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

9.2.4.2. pasākums 
“Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību 
profilaksei” 

Izstrādāta Pļaviņu novada ”Programma vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei”, veikti pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

SAM 9.2.4.2. 

 
Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 



 

  

30. tabula. Pļaviņu novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
10 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

1 

1 

1 

1 

 DAC bērniem ar FT 10 
Speciālists atbilstoši DAC 

nodarbību specifikai 
2 

Grupu dzīvokļa 

pakalpojums 
4 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

Sociālais aprūpētājs/sociālais 

rehabilitētājs 

Grupu dzīvokļu vadītājs 

0,2 

3,04 

0,3 

 

0,4 

2.16 Rundāles novads 

Rundāles novadā kopā dzīvo 45 personas ar GRT, no kurām 3 personām ir veikta individuālo vajadzību 

izvērtēšana. 3 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 

2 - pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma. Rundāles novadā dzīvo 18 bērni ar FT, 10 bērniem ir veikts 

individuālo vajadzību izvērtējums, no kuriem 9 bērniem ar GRT norādīta nepieciešamība pēc dienas 

aprūpes centra pakalpojuma. 

 

Lai nodrošinātu specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT, pašvaldība to iepirks no Bauskas 

novada pašvaldības.  

 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Rundāles novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 3.  

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar 11 vietām.  

Pakalpojumi tiks veidoti Rundāles novadā, Saulaines iela 10, kur šobrīd atrodas pašvaldības 

sociālais dienests. Tuvumā atrodas Saulaines profesionālā vidusskola un bērnudārzs. Vieta 

viegli pieejama ar sabiedrisko transportu, tuvumā Bauskas pilsēta. 

 

Kopējās Rundāles novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 59 804,19 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums - 59 804,19 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu: 

 

31. tabula. Rundāles novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 



 

  

344 Social Life 
Mākslas terapija, mājas serviss, Mākslas 
un mūzikas terapija, Drāmas terapija 
Specializētais transports 

Latvijas-
Lietuvas 
programma 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

 

32. tabula. Rundāles novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 
Vietu 

skaits 
Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

DAC personām ar 

GRT 
3 

Sociālais rehabilitētājs 

Sociālais darbinieks 

Aprūpētājs 

DAC vadītājs 

1 

0,5 

0,5 

0,3 

 DAC bērniem ar FT 11 
Speciālists atbilstoši DAC 

nodarbību specifikai 
1 

2.17 Salas novads 

Salas novadā kopumā dzīvo 24 personas ar GRT, 1 personai ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana 

un šai personai ir noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. Novadā dzīvo 12 

bērni ar FT, no kuriem individuālo vajadzību izvērtējums ir veikts 4 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem 

ir norādīta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 2 bērniem - pēc atelpas brīža 

pakalpojuma.  

Sadarbība tiks veidota ar citām pašvaldībā, kas no Salas novada plāno pirkt atelpas brīža pakalpojumu 

– Jēkabpils pilsēta (8), Skrīveri (1), Aizkraukle (4) un Krustpils (6) novadi. 

 

Projekta īstenošanas laikā valsts atbalsts par audžuģimenes un aizbildņu pienākumu pildīšanu ir 
veicinājis audžuģimeņu skaita pieaugumu, līdz ar to bērnu skaits ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 
samazinās. Uz 01.01.2022. audžuģimenēs ievietoti 42 bērni, aizbildnībā atrodas 113 bērni, savukārt 
ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās dzīvo 3 Jēkabpils novada bērni. Ņemot vērā nelielo mērķa grupas 
personu skaitu, DI plānā iekļautā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ar 24 vietām infrastruktūras 
izveidošana Biržos nav lietderīga un pamatota. 
 
Jēkabpils novadā ir izvērtētas 85 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, no tām 
nepieciešamība pēc atelpas brīža pakalpojuma noteikta 12 personām un pēc dienas aprūpes centra 
pakalpojuma – 57 personām. Tā kā pieprasījums pēc dienas aprūpes centra ir lielāks nekā vietu skaits 
dienas aprūpes centros Jēkabpilī un Aknīstē, 9.3.1.1. pasākuma ietvaros Biržos nepieciešams izveidot 
dienas aprūpes centra pakalpojumu  pilngadīgām personām ar GRT - 20 vietas. 

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Salas novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT / GRT – 12 vietas. Pakalpojums Atelpas brīdis 

domāts bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai pilngadīgām personām ar GRT 

īslaicīgai aprūpei laikā, kad likumiskie pārstāvji dažādu darbu vai privātu iemeslu dēļ to 

nevar sniegt paši, līdz 30 diennaktīm gadā. Ņemot vērā pakalpojuma specifiku, tiek plānots, 

ka tas tiks sniegts maiņās, lai nodrošinātu, ka mērķa grupas nepārklājas. Attiecīgi būs 12 

vietas bērniem ar FT un 12 vietas pieaugušajiem ar GRT. Pakalpojums tiks veidots adresē 

" Līkumi", Sēlpils pagasts, Salas novads (Muižas ēkā, NĪ kadastra Nr. 56900030074001) - 



 

  

autobusa pietura 500 m, reģionālās nozīmes centrs, Jēkabpils slimnīca, poliklīnika – 25 

km, veikals – 10 km, Sēlpils kultūras nams – 10 km). 

2. Dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajiem ar GRT – 20 vietas. Pakalpojums tiks 

veidots divstāvu dzīvojamā ēkā Biržu iela 12, Birži, Salas pagasts, Salas novads. 

Pakalpojums atradīsies Biržu ciema centrā, kur pieejami pamatpakalpojumi: Pamatskola – 

800 m, ģimenes ārsta prakse – 150 m attālumā, tautas nams un bibliotēka – 500 m, divi 

veikali -150-300 m attālumā. Biržus ar pilsētu savieno laba sabiedriskā transporta satiksme 

- dienā ir 16 autobusu reisi no pilsētas uz Biržiem un 16 reisi no Biržiem uz pilsētu.  

 

Kopējās Salas novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 1 413 896,49 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 712 790,69 EUR. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

 

33. tabula. Salas novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes Finansējuma avots 

Ģimenes atbalsta centra 
„Saulstari” saimniecības ēkas 
jumta remonts 

Atjaunots jumts 
(īstenots)  

Salas novada pašvaldības budžets 

Ģimenes Atbalsta centra 
„Saulstari” attīstība Salas 
novadā 

Ģimenes Atbalsta 
centra „Saulstari” 
attīstība Salas novadā 
(plānots) 

ELFLA LAD 

Dienas centra izveidošana 
Salā 

Dienas centra 
izveidošana Salā 
(plānots) 

ELFLA LAD 

Mobilās brigādes izveidošana 
Mobilās brigādes 
izveidošana (plānots) 

ELFLA LAD 

Dienas centra izveidošana 
Biržos 

Dienas centra 
izveidošana Biržos 
(plānots) 

ELFLA LAD 

Dienas centra izveidošana 
Sēlijā 

Dienas centra 
izveidošana Sēlijā 
(plānots) 

ELFLA LAD 

„Sociālo pakalpojumu 
attīstība mazaizsargāto 
iedzīvotāju atbalstam” 
 

Veco ļaužu pansija 
(plānots) 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam Eiropas 
Kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros, Salas novada 
pašvaldības budžets 

 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

34. tabula. Salas novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums 

Vietu 

skait

s 

Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

Atelpas brīža 

pakalpojums 
12 

Sociālais darbinieks  1 

Psihologs 1 

Asistents 1 (pēc nepieciešamības 2) 



 

  

Aprūpētāja 6 (ikdienā, maiņu darbs) 

Logopēds 
pēc nepieciešamības, uz 
pakalpojuma līguma pamata 

Psihiatrs 
pēc nepieciešamības, uz 
pakalpojuma līguma pamata 

Kanisterapijas (suņu terapijas) 

nodarbību vadītāja 
pēc nepieciešamības, uz 
pakalpojuma līguma pamata 

fizioterapeits 
pēc nepieciešamības, uz 
pakalpojuma līguma pamata 

Ergoterapeits 
pēc nepieciešamības, uz 
pakalpojuma līguma pamata 

interešu izglītības pedagogs 1 

māsa (ārsta palīgs) 1 

Dienas aprūpes 

centrs 
20 

Sociālais darbinieks 1 

Sociālā audzinātāja 6 (maiņu darbs) 

Aprūpētājs 8 (maiņu darbs) 

Medicīnas māsa 1 

Sociālais rehabilitētājs 1 

2.18 Skrīveru novads 

Skrīveru novadā kopā dzīvo 32 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 

personām. 2 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, 3 personām 

pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma un 1 personai pēc specializēto darbnīcu pakalpojuma. Skrīveru 

novadā dzīvo 12 bērni ar FT, 3 bērniem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana. 2 bērniem ar FT kā 

nepieciešamība ir norādīts dienas aprūpes centra pakalpojums. 

 

Atelpas brīža pakalpojumu pašvaldība neattīstīs, tāpēc to iegādāsies no Salas novada pašvaldības. 

Specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT pašvaldība iegādāsies no Aizkraukles novada.  

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Skrīveru 

novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu no Aizkraukles un Salas novadiem. 

un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos. 

Papildus iepriekš minētajām investīcijām pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

 

35. tabula. Skrīveru novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējuma 

avots 

Sociālo dzīvokļu izveide 
Piedāvāto pakalpojumu klāsta palielināšana – 
veikti remonti pašvaldības dzīvokļos (t.sk. 
sociālajos dzīvokļos) – katru gadu 10 000 eiro 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Dienas aprūpes centra 
izveide Skrīveru centrā 
  

Iegādāta ēka Daugavas ielā 85A; Izstrādāts 
būvprojekts Daugavas iela 85 ēkas 
rekonstrukcijai; Izveidots multifunkcionāls 
centrs Skrīveros, ieskaitot sociālos 
pakalpojumus – veikta Daugavas ielā 85A ēkas 
rekonstrukcija 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

Specializētā transporta 
iegāde 

Iegādāts specializēts transports Sociālo 
pakalpojumu sniegšanas vajadzībām 

Pašvaldības 
budžets un ES 
fondi. 

 



 

  

2.19 Tērvetes novads 

Tērvetes novadā kopā dzīvo 50 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 3 

personām. Personu izvērtējumos norādīta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma (2), 

specializētās darbnīcas (2) un dienas aprūpes centra pakalpojuma (1). 

No novadā dzīvojošiem 17 bērniem ar FT individuālo vajadzību izvērtējums veikts 7 bērniem, kuriem 

identificēta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma (2) un atelpas brīža pakalpojuma 

(2). 

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Tērvetes 

novads, kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu, no Dobeles novada vai citiem 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos. 

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošus projektus: 

36. tabula. Tērvetes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes 
Finansējum

a avots 

Sociālā dienesta telpu pārcelšana domes 
ēkas 1.stāvā 
Pakalpojuma „Aprūpe mājās” 
pieejamības nodrošināšana 

Sociālā dienesta ērta pieejamība 
(2018. gadā Sociālais dienests ir 
pārcēlies uz 1. stāvu) 
Pakalpojuma „Aprūpe mājās” 
pieejamības nodrošināšana 
visiem novada iedzīvotājiem 
(šobrīd norit darbs pie saistošo 
noteikumu aktualizācijas). 

Pašvaldības 

budžets 

RC „Tērvete” ēkas atjaunošana un 
modernizācija : 
RC „Tērvete” pieejamības uzlabošana; 
RC „Tērvete” ēkā sniegto pakalpojumu 
klāsta dažādošana 
Veselīga dzīvesveida popularizēšana 
RC Tērvete teritorijas labiekārtošana 

RC attīstības projekts, piesaistīti 
investori; 
Izbūvēts piebraucamā ceļa 
apgaismojums ~ 500 m; 
Atjaunotas telpas jaunu funkciju 
veikšanai iznomāšanai 
uzņēmējiem 
Sajūtu taka RC „Tērvete” 
Rotaļu laukums, soliņi, auto 
stāvlaukums. 

Pašvaldības 

budžets un 

ES fondi. 

SAC “Tērvete” attīstība: SAC “Tērvete” 
ēku siltināšana 
Iekšējās ūdensapgādes sistēmas 
atjaunošana 
SAC “Tērvete” ziemas dārza 
atjaunošana; 
Relaksācijas istabas izveide personām; 
SAC “Tērvete” teritorijas labiekārtošana 
Fizisko aktivitāšu telpas iekārtošana; 
SAC “Tērvete” lietusūdens novades 
sistēmas sakārtošana 

Ēku fasāžu un jumtu siltināšana; 
Iekšējo ūdensapgādes tīklu 
atjaunošana; 
Ziemas dārza atjaunošana; 
Izveidota relaksācijas istaba; 
Žoga izbūve, ārējais 
apgaismojums, lapene. Aprīkota 
ārstnieciskās vingrošanas zāle. 
Izbūvēta/atjaunota lietusūdens 
noteces sistēma.  

Pašvaldības 

budžets un 

ES fondi. 

2.20 Vecumnieku novads 

Vecumnieku novadā kopā dzīvo 80 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 

9 personām. 4 personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, 8 

personām pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. No Vecumnieku novadā dzīvojošajiem 38 bērniem 

ar FT, individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem, visiem izvērtētajiem bērniem kā 

nepieciešamība ir noteikta dienas aprūpes centra pakalpojums. 



 

  

Lai nodrošinātu personu ar GRT un bērnu ar FT (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām 

atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot vajadzības un izmaksas, Vecumnieku novadā ar ERAF 

finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots: 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar GRT ar kopējo vietu skaitu – 8.  

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT ar vietu skaitu - 19.  

Pakalpojumi tiks veidoti Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā (bibliotēka – 550 m, veselības centrs 

– 260 m, novada dome – 1,7 km). Pašvaldība iegādājās ēku, lai veidotu daudzfunkcionālo centru. 

Ēkas 1. stāvā veidos DAC bērniem ar FT un DAC personām ar GRT, bet ēkas 2. stāvā par 

pašvaldības līdzekļiem tiks veidoti sociālie pakalpojumi dažādām mērķa grupām. 

Kopējās Vecumnieku novada plānotās pakalpojumu infrastruktūras izveides izmaksas ir: 

● 487 294,31 EUR; 

● tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma finansējums – 229 880,28 EUR. 
 

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu: 

37. tabula. Vecumnieku novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta 

nosaukums 
Projekta aktivitātes 

Finansējuma 

avots 

Daudzfunkcionāla 
sociālo 
pakalpojumu 
centra izveide 
Vecumniekos 

Sociālo prasmju apguve, specializētas darbnīcas un 
nodarbības, organizēta un aktīva brīvā laika 
pavadīšana, jauniešu tematiskie pasākumi, sociālās 
uzņēmējdarbības veicināšana, higiēnas istaba, 
atbalsta grupas dažādām mērķa grupām u.c. 

ERAF SAM 

9.3.1., KF, LAT-

LIT, pašvaldības 

finansējums, cits 
 

Nepieciešamie cilvēkresursi - jāņem vērā, ka šie skaitļi ir indikatīvi un var tikt mainīti, atkarībā no mērķa 

grupu specifikas un vajadzībām. 

38. tabula. Vecumnieku novadā nepieciešamie cilvēkresursi sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu izveides vietā (indikatīvi) 

Pakalpojums Vietu skaits Nepieciešamie speciālisti Slodzes 

 DAC 

personām ar 

GRT un  

8 

Sociālais darbinieks 

Sociālais rehabilitētājs vai sociālais 

darbinieks 

1 

1 

 

DAC bērniem 

ar FT 
19 

2 radošo nodarbību vadītāji 

Dežurants 

1 

0,5 

2.21 Viesītes novads 

Viesītes novadā kopā dzīvo 38 personas ar GRT, no kurām individuālo vajadzību izvērtējums veikts 1 

personai ar GRT, kurai noteikta nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma. 

No 28 bērniem ar FT novadā individuālo vajadzību izvērtējums veikts 11 bērniem, no  kuriem 6 ir noteikta 

nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra. 

Ņemot vērā mērķa grupas personu nelielo skaitu, kā arī samērojot vajadzības un izmaksas, Viesītes 

novads kā atbilstošāko risinājumu izvēlējies pakalpojumu pirkšanu personām ar GRT no Neretas novada 

un bērniem ar FT - no Jēkabpils pilsētas, un 9.3.1.1. pasākuma ietvaros infrastruktūru neveidos. 

Saskaņā ar pašvaldības investīciju plāniem pašvaldība plāno īstenot sekojošu projektu: 

39. tabula. Viesītes novada pašvaldības plānotie investīciju projekti 

Projekta nosaukums Projekta aktivitātes Finansējuma avots 

Social Quality Dienas centra izveide LAT-LIT 

 



 

  

3. Stratēģiskais mērķis un prioritātes  

3.1 Stratēģiskais mērķis 

Personām ar GRT, bērniem ar FT un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir nodrošināti viņu 
individuālām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, un ir novērsts risks to 
nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

3.2 Prioritātes 

GRT 1: Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā un sabiedrībā 
dzīvojošām personām ar GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves 
saglabāšanai.  
 
Personu ar GRT neatkarīgas dzīves nodrošināšanā būtiska loma ir atbilstoša atbalsta pieejamībai pēc 
iespējas tuvāk personai tās dzīvesvietā. Līdz ar to ir jāveido tāda atbalsta sistēma, kas sniedz 
nepieciešamo atbalstu personām ar GRT, uzsākot dzīvi sabiedrībā pēc VSAC atstāšanas, kā arī jāsniedz 
savlaicīgs atbalsts personām ar GRT, kas šobrīd dzīvo sabiedrībā, lai maksimāli novērstu risku to 
nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijās. Prioritāte paredz esošo un 
jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību, attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru, veidojot individualizētus atbalsta pasākumus, veicinot starpinstitūciju sadarbību, 
paaugstinot sociāla darba speciālistu kapacitāti, uzlabojot vispārējo pakalpojumu (veselība, izglītība, 
nodarbinātība, brīvais laiks) pieejamību. 
 

“Atslēgas vārdi”: pieejamība, integrācija, atbalsts, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, inovācijas, 
nodrošināts sociālo pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā atbilstoši tās attīstības centru līmenim un 
iedzīvotāju vajadzībām. 
 

ĢVP 2: Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt 
ģimeniskā vidē, ja tas nav iespējams, ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. 
 
Ikviena bērna labākajās interesēs ir augt ģimenē, ja kādu apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad bērnam ir 
jānodrošina iespēju ģimeniskā vidē, kas spēj nodrošināt bērna attīstībai labākos apstākļus. Un tikai tādos 
gadījumos, kad bērnam nav iespējams nodrošināt ģimenisku vidi, bērna aprūpe būtu veicama ģimeniskai 
videi pietuvinātā pakalpojumā. Prioritāte paredz uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalsta 
sniegšanu ģimenēm, veicināt ārpusģimenes aprūpes formu attīstību un adoptētāju, aizbildņu un 
audžuģimeņu skaita palielināšanu, veicināt starpinstitūciju sadarbību, uzlabot vispārējo pakalpojumu 
(veselība, izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks) pieejamību, reorganizējot esošos BSAC, izveidojot 
ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus. 
 
“Atslēgas vārdi”: bērna interesēm atbilstoša aprūpe, adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes, atbalsts 
bioloģiskajām ģimenēm, bērns centrā, nodrošināts sociālo pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā 
atbilstoši tās attīstības centru līmenim un iedzīvotāju vajadzībām. 
 

BFT 3: Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar 
individuālajām vajadzībām atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes 
pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 
 
Lai nodrošinātu bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu veiksmīgu integrāciju 
sabiedrībā, kā arī bērnu ar FT funkcionēšanas spēju saglabāšanu un attīstīšanu, ir nepieciešams veicināt 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību. Tāpat, lai mazinātu risku bērna nonākšanai ilgstošas 
sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir nepieciešams īstenot atbalsta pasākumus likumiskajiem 
pārstāvjiem un audžuģimenēm. Prioritāte paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstību, vides pielāgošanu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, vispārējo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu (veselība, 
izglītība, nodarbinātība, brīvais laiks). 



 

  

 
“Atslēgas vārdi”: sociālā rehabilitācija, “atelpas brīdis”, individuālās vajadzības, pieejamība, 
nodrošināts pakalpojumu “grozs” katrā pašvaldībā atbilstoši tās attīstības centru līmenim un iedzīvotāju 
vajadzībām. 
 

 

Horizontālie principi – jomas, kas caurvij visas prioritātes: 
 

HP 1: Cilvēkresursu attīstīšana un profesionāļu kapacitātes celšana.  
 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu attīstību, ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kā arī nepārtraukta 
speciālistu kapacitātes celšana. HP1 paredz profesionālās pilnveides pasākumus dažādu apmācību un 
izglītojošo pasākumu veidā, kā arī preventīvus pasākumus profesionāļu izdegšanas risku mazināšanai. 
 

HP 2: Informētas un izglītotas sabiedrības veidošana. 
 
Veiksmīgai personu ar GRT, bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu, kā arī bērnu 
ārpusģimenes aprūpē integrāciju sabiedrībā ir nepieciešams mainīt sabiedrībā valdošo esošo domāšanu 
un mazināt stereotipus. HP 2 caurvij visas trīs DI plānā definētās prioritātes un paredz pasākumus 
sabiedrības un speciālistu izglītošanai un informēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem 
ārpusģimenes aprūpē.  
 



 

  

4. Rīcības plāns  

Šajā sadaļā atspoguļots izvēlētais risinājums, kas izstrādāts, pamatojoties uz esošās situācijas analīzes, 
deinstitucionalizācijas projekta mērķa grupas personu vajadzību analīzes, un pašvaldību vēlmju un iespēju 
analīzes rezultātiem.  

Izvēlētā risinājuma izstrādē prioritārais un noteicošais kritērijs izvēlētajām rīcībām ir konstatētās mērķa 
grupas personu specifiskās vajadzības, kuru īstenošanai izstrādātas konkrētas rīcības.  

Katrai rīcībai noteikta atbildīgā pašvaldība, laika periods rīcības īstenošanai, finanšu avots un 
nepieciešamais indikatīvais finansējuma apjoms, kā arī rīcības rezultatīvie rādītāji.  

Katras rīcības rezultatīvais rādītājs noteikts pēc projektā izvērtēto personu skaita, kam konkrētais 
pasākums ir nepieciešams. Personu skaits norādīts atbilstoši izvērtēto personu vajadzībām katrā 
pašvaldībā, piemēram, ja norādīts, ka noteiktā pašvaldībā 3 personas ar GRT saņēmušas sociālās 
rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, tad tas nozīmē, ka trijām DI projekta ietvaros izvērtētajām 
personām ar GRT saskaņā ar individuāli izstrādātajiem atbalsta plāniem nepieciešams nodrošināt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus. Šis rādītājs neatspoguļo visu pašvaldībā esošo personu skaitu, kam 
pasākumi būtu vajadzīgi. Uzdevumu un rīcību izvēli nosaka mērķa grupu vajadzības, un, ja kādā pilsētā 
vai novadā mērķa grupa savas vajadzības konkrētajā jautājumā neprezentē, tad attiecīgā pašvaldība 
tabulā netika iekļauta.  

Rīcību izpildei nepieciešamais finansējums norādīts balstoties uz indikatīvo finanšu apjoms, kurš dotās 
rīcības izpildei potenciāli ir pieejams piesaistot ES fondu finansējumu attiecīgi tabulā norādot kā 
finansējuma avotu – ESF vai ERAF.  

Gadījumos, kad konkrētas rīcības finanšu apjoms ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem (piem., pakalpojuma 
apjoma stundās, kurš tiks noteikts katram mērķa grupas pārstāvim individuāli) un šobrīd to nav iespējams 
noteikt, cik šāda rīcība izmaksās, konkrēts finanšu apjoms netiek norādīts.  

Gadījumos, kad rīcību izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iespējams piesaistīt ES fondu 
finansējumu, tabulās tiek norādīts, ka rīcības izpildei nepieciešams paredzēt pašvaldības finansējumu tās 
budžeta ietvaros.  

Tāpat katrai rīcībai ir noteikts sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kurš vairumā gadījumu katrai 
pašvaldībai ir atšķirīgi atkarībā no mērķa grupas pārstāvju skaita, kuriem konkrētā vajadzība konstatēta 
saskaņā ar individuālajiem atbalsta plāniem.  

Lai nodalītu ESF, valsts un pašvaldību finansētās rīcības no ERAF finansētā 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", rīcības plāns 
sadalīts 2 daļās. 

Pirmajā daļā „ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības” iekļautas tās rīcības, kuras paredzēts 
finansēt no ESF, valsts un / vai pašvaldību budžeta.  

Otrajā daļā „Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai 
pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem” iekļautas rīcības, kas vērstas uz 
infrastruktūras izveidi un kuras tiks finansētas 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" ietvaros. 

Uzdevumi GRT1-U4, ĢVB2-U4 un BFT1-U6 tiks īstenoti 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros, un šo 
uzdevumu īstenošanai pašvaldībām jāparedz līdzfinansējums.



 

  

4.1 ESF, valsts un pašvaldības budžeta finansētās rīcības 

Prioritāte Nr.1 Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā un sabiedrībā dzīvojošām personām ar 
GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves saglabāšanai 

Rīcības virziens GRT - 1 Kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšana, kas personām ar 
GRT novērš vajadzību dzīvot institūcijā 

Uzdevums GRT1-U1 Nodrošināt individualizētus aprūpes un atbalsta pakalpojumus 
 

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

GRT1-U1-1 
Aprūpe mājās 
pakalpojuma 
nodrošināšana 
(ieskaitot “drošības 
pogas” pakalpojumu) 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās 
pakalpojumu 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

5 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās 
pakalpojumu 

Iecavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās 
pakalpojumu 
1 persona saņēmusi “drošības pogas” pakalpojumu 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

Kokneses novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās 
pakalpojumu 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas aprūpes mājās 
pakalpojumu 

Neretas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT saņēmusi aprūpes mājās pakalpojumu 

GRT1-U1-2 
Īslaicīgās sociālās 
aprūpes pakalpojuma 
(“atelpas brīdis”) 
nodrošināšana  
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums  

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

14 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Neretas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

4 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts “atelpas brīža” 
pakalpojums 

GRT1-U1-3 
Asistenta 
pakalpojuma 
nodrošināšana  
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

36 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

16 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi asistenta pakalpojumu 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

16 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Iecavas novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

2 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT saņēmusi asistenta pakalpojumu 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

VB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas asistenta pakalpojumu 
 

Uzdevums GRT1-U2 Nodrošināt individualizētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

GRT1-U2-1 
Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojuma 
nodrošināšana, iesk. 
sociālās 
rehabilitācijas 
speciālistu 
konsultācijas 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

54 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

23 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

18 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Auces novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

10 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

45 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Iecavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

34 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

18 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Neretas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

6 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

2 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

14 personas ar GRT saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
speciālistu pakalpojumus, iesk. konsultācijas 
 

GRT1-U2-2 
Ģimenes asistenta 
pakalpojuma 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

12 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts ģimenes 
asistenta pakalpojums 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts ģimenes asistenta 
pakalpojums 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

5 personu ar GRT ģimenēm nodrošināts ģimenes asistenta 
pakalpojums 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas ar GRT ģimenei nodrošināts ģimenes asistenta 
pakalpojums 
 

GRT1-U2-3 
Atkarības profilakses 
pasākumu 
īstenošana 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

10 personas ar GRT saņēmušas atkarību profilakses 
pasākumus 
 

GRT1-U2-4 
Atbalsta grupu un 
grupu nodarbību 
īstenošana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

13 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

2 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

6 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

3 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Auces novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT piedalījusies atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

7 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

37 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Iecavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

8 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

24 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

18 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Neretas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

5 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

1 persona ar GRT piedalījusies atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

2 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma  

14 personas ar GRT piedalījušās atbalsta grupu un grupu 
nodarbībās 

GRT1-U2-5 
Sociālā mentora 
pakalpojuma 
nodrošināšana 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

9 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

13 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Auces novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

12 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Iecavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

15 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

21 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu 

Neretas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

4 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 persona ar GRT saņēmusi sociālā mentora pakalpojumu 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 personas ar GRT saņēmušas sociālā mentora 
pakalpojumu 

GRT1-U2-6 
Tehnisko 
palīglīdzekļu 
nodrošināšana 

 Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

  VB VB ietvaros  
Personas ar GRT atbilstoši personu vajadzībām 
saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus 

Uzdevums GRT1-U3 Veicināt starpinstitucionālo sadarbību personu ar GRT vajadzību apmierināšanai 

GRT1-U3-1 
Starpinstitucionālās 
sadarbības (sociālais 
dienests, veselības 
aprūpes iestādes 
u.c.) modeļa izstrāde 
un ieviešana 

ZPR  
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
Izstrādāts un ieviests 1 starpinstitucionālās sadarbības 
modelis 

Uzdevums GRT1-U4 Paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionālo kapacitāti 

GRT1-U4-1 
Sociālā darba 
speciālistu apmācību 
sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu 

Jelgavas pilsēta /  
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Resursu piesaiste un pakalpojumu organizēšana atbalsta 
plāna īstenošanai 
Veselīga uztura ieradumi un aktīva dzīvesveida 
pamatprincipi 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

sniegšanā 
nodrošināšana 
 

Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika 
Sociālpedagoģisko metožu pielietošana; komunikācijas 
veidošanai ar personām ar GRT 
Komunikācijas prasmes ar personām ar GRT 
Saskarsmes veidošana, izmantojot speciālās pedagoģijas 
metodes 
Atbalsta grupas organizēšana un vadīšana dažādām  
personu grupām 
Uzvedības riski un to novēršana darbā ar personām 
Profesionālās saskarsmes specifika, sastopoties ar 
psiholoģiskām manipulācijām un provokatīvu uzvedību 
Profesionālo prasmju pilnveide darbā ar personām ar GRT 
un personām ar psihiska rakstura traucējumiem 
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pilngadīgām 
personām ar GRT 
Sociālo darbinieku un sociālo mentoru sadarbība atbalsta 
plāna realizēšanā 
Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai 
personu apmierinātības līmeņa noteikšanai 
Aprūpes līmeņa noteikšana 

Jēkabpils pilsēta /  
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz par 
3 no nosauktajām mācību tēmām: 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem 
VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 

Aizkraukles novads / 
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz par 
šādām tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem 
VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
Pakalpojumu sniegšanas darba organizācija un plānošana, 
pakalpojumu kvalitātes novērtējums 

Aknīstes novads / LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem 
VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 
Personu apmierinātības novērtējums 

Auces novads / LR LM 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to  
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 
Personu apmierinātības novērtējums 

Bauskas novads / LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to 
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 

Dobeles novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Personu funkcionālo spēju novērtēšanas 
metodes/protokoli. Personu vajadzību novērtēšanas 
metodes/protokoli. 
Sadzīves prasmju apgūšanas apmācības metodes, 
tehnikas. Ar kādu metožu palīdzību var apmācīt personu 
apgūt sadzīves vadīšanas un pašaprūpes prasmes. 
Sociālā darba metožu pielietošanā darbam ar GRT 
personām, sociālā darba metodes darbā ar piederīgajiem. 
Sociālā darba saturs, process darbā ar GRT personām un 
piederīgajiem. Mērķu un uzdevumu izvirzīšana sadarbības 
līgumos, funkcionālo spēju uzturēšana/uzlabošana. 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Sociālā darba resursi (metodes, pakalpojumi, normatīvie 
akti, speciālisti u.t.t.) darbā ar GRT personām un viņu 
piederīgajiem. 
Sadarbības metodes/sadarbības modeļi darbā ar 
ārstniecības personām un citiem speciālistiem darbā ar 
GRT personām. 
Mentoru pretendentu izraudzīšanas un apmācības 
metodes. 
Līgumu un uzdevumu plāni /sadarbības līgumi starp 
mentoru, personu un sociālo dienestu – līgumu un plānu 
sagatavošana, procesi 
Metožu/konsultatīva darba paņēmieni/tehnikas darbā ar 
GRT personām. 
Aprūpes mājās līmeņu noteikšanas metodes, 
dokumentācija, veidlapas. 
Ieteicamās aktivitātes un ieteicamie speciālisti, nodarbības 
specializētajā darbnīcās un grupu dzīvokļos. 
Īslaicīgas sociālās aprūpes vēlamais saturs, struktūra, 
darba metodes, vides pielāgošana, ergonomika. 
Grupu darba saturs, struktūra, metodes darbam ar GRT 
personām un piederīgiem 
Komandas darba veidošana, vadīšana, sadarbības 
metodes. Vēlamais komandas darba speciālistu sastāvs, 
komandas vadīšana. Pašvaldības un valsts loma iesaistot 
ārstniecības un citus speciālistus 
Dzīves kvalitātes novērtēšanas metodes, tehnikas, 
protokoli, paņēmieni personām ar dažādu funkcionālo 
traucējumu līmeni 
Alternatīvas komunikācijas veidu pielietošana, 
noteikšana/izraudzīšana konkrētai personai  
Strukturētas vides/dienas un/vai nedēļas plāna pielietošana 
personu pašaprūpes prasmju attīstībā, dzīves vadīšanā 
Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanas 
procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un 
kvalitatīvie kritēriji 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Psihiatrijas pamati, izpratne par GRT diagnozēm, 
atšķirībām starp garīgiem un psihiskiem traucējumiem 
Alternatīvas komunikācijas veidi, to pielietošanas metodes, 
to noteikšana, diagnostika atbilstoši personas attīstībai, 
vajadzībām 
Iespējamo sadarbības līguma/rehabilitācijas plāna 
uzdevumu, mērķu noteikšana darbam ar GRT personu un 
viņu piederīgajiem 
Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā 
personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves 
jomā 
Komunikācija, valoda, praktiskas iemaņas pašaprūpē, 
Darba metodes, kuras attīsta/kompensē vāji attīstītas 
personas spējas un prasmes 
Aprūpes līmeņu noteikšanas metodes 
Personu ar GRT vajadzību novērtēšanas metodes  
Strukturēto dienas, nedēļas plānu sagatavošana personas 
ikdienas dzīvēs organizēšanā 
Strukturētas/pielāgotas vides, dzīves vides pielāgošanas 
metodes/standarti, paņēmieni, ergonomikā personām ar 
GRT  
Uzvedības un emociju problēmu noteikšanas, 
novērtēšanas metodes personām ar GRT, un uzvedības un 
emociju problēmu risināšanas metodes, stratēģijas, 
paņēmieni no profesionālas ētikas un normatīvo aktu 
skatījuma 
Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar personām 
socioemocionāliem traucējumiem, autiska spektra 
traucējumiem, atkarībām, smadzeņu bojājumiem 
Personu ar GRT traucējumiem seksualitātes jautājums, kā 
apmācīt personu un personas piederīgo par seksualitātes 
un personīgas vides jautājumiem 

Iecavas novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Mērķu, uzdevumu konkretizēšana, uzstādīšana atbilstoši 
personas īpatnībām 
Starpinstitucionālā sadarbība plānu izstrādē 
Kā uzlabot un attīstīt personas vispārējās prasmes 
Veicināt sabiedrībā pieņemto normu saskarsmes un 
uzvedības modeļu pilsoniskās un sociālās orientācijas 
apguvi 
Ģimeņu stiprināšana atbalsta sniegšanā personai ar GRT 
Personu ar GRT apmācības īpatnības 
Pilnveidot prasmes sociālo pakalpojumu sniegšanā ar GRI 
(jaunas metodes un prakse) 
Kā sniegt informāciju par sabiedrībā pieejamiem 
pakalpojumiem savā vidē 
Būtiskākie un svarīgākie jautājumi novērtējot personu ar 
GRT 
Kā pielāgot dažādus pasākumus atbilstoši personai ar GRT 
individualitātei 
Būtiskākie un svarīgākie jautājumi novērtējot personu ar 
GRT, iekļaujot novērtēšanas anketā 

Jelgavas novads / LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības: 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 

Jēkabpils novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Personu ar GRT uzvedības īpatnības 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to 
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 

Kokneses novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 
Darbs ar sabiedrību 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 
Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 

Krustpils novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to 
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 
Personu apmierinātības novērtējums 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Neretas novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 
Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to  
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 
Personu apmierinātības novērtējums 

Ozolnieku novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
tēmām: 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas 
personām ar GRT īstenošanas un ieviešanas metodes 
pašvaldībā 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 
Darba metodes personu ar GRT dzīves kvalitātes 
novērtēšanas metodes un kritēriji 

Pļaviņu novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
tēmām: 
Darba metodes darbā ar personām ar GRT 
Mentoru apmācība darbam ar personām ar GRT 
Sociālā neatkarība darbā ar personām ar GRT 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Rundāles novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
tēmām: 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu apmierinātības novērtējums 

Salas novads/ LR LM 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plānu personām ar GRT izstrāde 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 
Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem 
VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana (aprūpe 
mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, 
grupu dzīvoklis, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, 
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības u.c.) personām ar GRT 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) personām ar GRT 
Personu ar GRT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu apmierinātības novērtējums 

Skrīveru novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
tēmām: 
Sadzīves prasmju apgūšana personām ar GRT, kuras 
atstās valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, lai 
dzīvotu pašvaldībā 
Sociālais darbs ar personām ar GRT un to ģimenēm 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Sociālo mentoru darbs ar personām ar GRT, kuras saņem 
VSAC pakalpojumus un kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 

Tērvetes novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par: 
Pilngadīgu personu ar GRT, kas atstāj VSAC, pasākumu 
nodrošināšana, palīdzot uzlabot pašaprūpes, neatkarības 
un patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā praktizējot to 
pielietošanu faktiskajā sabiedrības vidē un veidojot izpratni 
par dzīvi sabiedrībā 

Vecumnieku novads/ 
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Atbalsta plāna sastādīšanas principi 
Atbalsta pasākuma kopuma organizēšana ģimenēm, kurās 
ir personas ar GRT 
Situācijas pieņemšana  
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas 
metodika, pamatprincipi, institūciju atbildība 
Kvalitātes novērtēšanas kritēriji 
Anketu izstrādāšanas pamatprincipi 

Viesītes novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
nosauktajām mācību tēmām: 
Personas vajadzību izvērtēšana 
Darba metodes darbā ar personām ar GRT 
Personas vajadzību izvērtēšana 
Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde personām 
ar GRT 
Novērtējuma dokumentācijas izstrāde 
 

GRT1-U4-2 
Sociālā darba 
speciālistu 
supervīzijas 
nodrošināšana 
(individuāli un grupās) 
 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības  

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā 
darba speciālisti, kuri strādā ar personām ar GRT, 
saņēmuši individuālas vai grupu supervīzijas 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Rīcības virziens GRT-3 Vispārējo pakalpojumu nodrošinājums 

Uzdevums GRT3-U1 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar GRT 

GRT3-U1-1 
Psihiatra 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 
47 personām ar GRT nodrošināta psihiatra pakalpojumu 
pieejamība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centros 

GRT3-U1-2 
Veselības aprūpes 
speciālistu (izņemot 
psihiatru) 
pakalpojumu 
nodrošināšana 

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 

Visām personām ar GRT nodrošināta reģistrācija pie 
ģimenes ārsta 
 
Visām personām ar GRT nodrošināti valsts apmaksātie 
veselības aprūpes pakalpojumi atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam 
 
Ģimenes ārsti un viņu komandas locekļi apmācīti darbam 
ar personām ar GRT 
 
108 personām ar GRT nodrošināti veselības aprūpes 
pakalpojumi 

Uzdevums GRT3-U2 Nodrošināt izglītības pieejamību personām ar GRT 

GRT3-U2-1 
Izglītības  
pieejamības 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 25 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 2 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība    

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Aknīstes novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 1 personai ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Dobeles novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 9 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Iecavas novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 7 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Krustpils novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 1 personai ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Skrīveru novads 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 3 personām ar GRT nodrošināta izglītības pieejamība   

Uzdevums GRT3-U3 Veicināt personu ar GRT nodarbinātību 

GRT3-U3-1 
Atbalstītā darba 
pakalpojuma 
īstenošana 
 

Jelgavas pilsēta /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
15 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Jēkabpils pilsēta /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
4 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Aizkraukles novads / 
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
6 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Aknīstes novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
1 personai ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Auces novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Bauskas novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
10 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Dobeles novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
45 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Iecavas novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
23 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Jelgavas novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
22 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Neretas novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
2 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Ozolnieku novads / LR 
LM / NVA  

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Rundāles novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
1 personai ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Skrīveru novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
3 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 

Tērvetes novads /  
LR LM / NVA 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
2 personām ar GRT nodrošināts atbalstītā darba 
pakalpojums 
 

Uzdevums GRT3-U4 Attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar GRT 

GRT3-U4-1 
Nodrošināt iespējas 
personām ar GRT 
piedalīties sporta un 
kultūras aktivitātēs 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

36 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

14 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personai ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

19 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personām ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personai ar GRT nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas 

Uzdevums GRT3-U5 Veicināt personu ar GRT mobilitātes vajadzību apmierināšanu 

GRT3-U5-1 
Nodrošināt iespējas 
personām ar GRT 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personām ar GRT nodrošināti specializētā transporta 
pakalpojumi 
 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

izmantot specializētā 
transporta 
pakalpojumus (pēc 
nepieciešamības) 

Rīcības virziens GRT-4 Sabiedrības un speciālistu izglītošana 

Uzdevums GRT4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus personām ar GRT un viņu tuviniekiem 

GRT4-U1-1 
Informatīvu un 
izglītojošu pasākumu 
nodrošināšana 
personām ar GRT un 
viņu tuviniekiem 

ZPR, LR LM 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 

Nodrošināta materiālu par pasākumiem personām ar GRT 
un viņu tuviniekiem izgatavošana un izplatīšana 
 
Pasākumi personām ar GRT, esošiem un potenciālajiem 
darba devējiem par nodarbinātības iespējām 

Uzdevums GRT4-U2 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus pašvaldību iedzīvotājiem un speciālistiem 

GRT4-U2-1 
Informatīvu un 
izglītojošu pasākumu 
nodrošināšana 
pašvaldību 
iedzīvotājiem  

ZPR, LR LM 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 

Izstrādāti un izplatīti sociālās reklāmas materiāli 
 
Izveidoti un izplatīti dzīvesstāstu piemēri 
 
Izveidotas un izplatītas informatīvas brošūras 

GRT4-U2-2 
Informatīvu un 
izglītojošu pasākumu 
nodrošināšana 
pašvaldību 
speciālistiem  

ZPR/ LR LM 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 
Noorganizētai izglītojoši semināri vispārējo pakalpojumu 
sniedzējiem, tai skaitā pašvaldību speciālistiem 

Prioritāte Nr. ĢVB2 Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē, ja tas nav 
iespējams, ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā 

Rīcības virziens ĢVB-1 Atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm ar bērniem 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Uzdevums ĢVB1-U1 Sociālo pakalpojumu nodrošināšana ģimeņu atbalstam 

ĢVB1-U1-1 
Sociālais darbs ar 
bērna bioloģisko 
ģimeni  

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 
 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

21 ģimene saņēmusi sociālā darba pakalpojumus 

ĢVB1-U1-2 
Sociālais darbs bērna 
atgriešanai 
bioloģiskajā ģimenē 
 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 
 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

10 bērni atgriezušies bioloģiskajā ģimenē 

ĢVB1-U1-3 
Psihosociālā atbalsta 
nodrošināšana 
bioloģiskajām 
ģimenēm 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 
 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

125 personas saņēmušas psihologa, psihoterapeita u.c. 
pakalpojumus 

ĢVB1-U1-4 
Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
10 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas vardarbības 
upuriem pakalpojumus  

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 bērns saņēmis sociālās rehabilitācijas vardarbības 
upuriem pakalpojumus 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
3 personas saņēmušas sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
5 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas vardarbības 
upuriem pakalpojumus 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

ĢVB1-U1-5 
Sociālo un dzīves 
prasmju apguves 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB Budžeta ietvaros 
7 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

4 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

12 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

10 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

5 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Salas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

14 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 personas piedalījušās sociālo un dzīves prasmju apguves 
programmās  

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personas piedalījusies sociālo un dzīves prasmju 
apguves programmās  
 

ĢVB1-U1-6 
Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

18 personas piedalījušas bērna emocionālās audzināšanas 
u.c. grupu nodarbībās 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Bērnu emocionālās 
audzināšanas u.c. 
grupu nodrošināšana 
 

 

ĢVB1-U1-7 
Sociālā darba 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
augsta riska ģimenēm 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

Visas augsta riska ģimenes visās ZPR pašvaldībās 
saņēmušas sociālā darba pakalpojumu 

Rīcības virziens ĢVB-2 Ārpusģimenes aprūpes formu stiprināšana un adoptētāju skaita palielināšana 

Uzdevums ĢVB2-U1 Palielināt audžuģimeņu, to skaitā specializēto audžuģimeņu, un aizbildņu skaitu 

ĢVB2-U1-1 
Izglītojoša, 
informatīva un  
psiholoģiska atbalsta 
sniegšana 
audžuģimenēm 
 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības / LR LM 

2018-
2020 

PB, VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

38 audžuģimenes saņēmušas izglītojošu, informatīvu un  
psiholoģisku atbalstu  

ĢVB2-U1-2 
Izglītojoša, 
informatīva un  
psiholoģiska atbalsta 
sniegšana 
specializētajām 
audžuģimenēm 
 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības / LR LM 

2018-
2020 

PB, VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

17 specializētās audžuģimenes saņēmušas izglītojošu, 
informatīvu un  psiholoģisku atbalstu 

ĢVB2-U1-3 
Izglītojoša, 
informatīva un  
psiholoģiska atbalsta 
sniegšana 
aizbildņiem 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības/ LR LM 

2018-
2020 

PB, VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

5 aizbildņi saņēmis izglītojošu, informatīvu un  psiholoģisku 
atbalstu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

ĢVB2-U1-4 
Izglītojoša, 
informatīva un  
psiholoģiska atbalsta 
sniegšana 
viesģimenēm 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības/ LR LM 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 viesģimene saņēmusi izglītojošu, informatīvu un  
psiholoģisku atbalstu 

Uzdevums ĢVB2-U2 Palielināt adoptētāju skaitu 

ĢVB2-U2-1 
Izglītojoša, 
informatīva un  
psiholoģiska atbalsta 
sniegšana 
adoptētājiem 
 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības / LR LM 
 

2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 adoptētāji saņēmis izglītojošu, informatīvu un  
psiholoģisku atbalstu 

Uzdevums ĢVB2-U3 Veicināt atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem darbību 

ĢVB2-U3-1 
Atbalsta grupu 
audžuģimenēm, 
aizbildņiem, 
adoptētājiem norises 
veicināšana 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības / LR LM 
 

2018-
2020 
 
 

PB / VB 
 

Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

47 audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji piedalījušies 
atbalsta grupās 
 

Uzdevums ĢVB2-U4 Sociālā darba speciālistu kapacitātes stiprināšana 

ĢVB2-U4-1 
Sociālā darba 
speciālistu apmācību 
nodrošināšana  

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Resursu piesaiste pakalpojumu organizēšanā atbalsta 
plāna īstenošanai 
Veselīga uztura ieradumi un aktīva dzīvesveida 
pamatprincipi 
Pirmā medicīniskā palīdzība 
Rīcība ekstrēmās situācijās (lēkmes - epilepsijas, astmas 
u.c.) 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Konfliktsituāciju risināšana 
Darbinieku rīcība konstatētas vardarbības gadījumā 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
Psiholoģijas pamati 
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem 
Bērnu ķermeņa valoda 
Darbs ar mērķa grupu, mērķa grupas specifika 
Informatīvs seminārs pirms reorganizācijas par procesa 
norisi un par kritērijiem, pēc kādiem bērnus sadalīt dzīvei 
grupās 
Budžeta plānošana jaunajā aprūpes modelī (ģimeniska 
māja) 
Saskarsmes veidošana, izmantojot speciālās pedagoģijas 
metodes 
Sociālpedagoģisko metožu pielietošana komunikācijas 
veidošanai ar bērniem, kuri aug ārpus ģimenes aprūpē 
Darbs ar bērniem ar destruktīvu uzvedību 
Darbs ar autismu slimiem bērniem 
Sociālo atzinumu sniegšana veiksmīgai sadarbībai ar 
bāriņtiesām 
Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai 
personu un likumisko pārstāvju apmierinātības līmeņa 
noteikšanai 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
tēmām: 
Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem jauniešiem, kuri uzturas “jauniešu mājā” 
Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
izstrāde 
Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
izstrāde 
Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem jauniešiem, kuri uzturas “jauniešu mājā” 
Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā 
Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Starpinstitucionālā darba organizācija. Vadīšana 
pašvaldībā ar riska ģimenēm, tai skaitā pašvaldības un 
vakts institūciju atbildības, funkcijas, caur profesionālas 
ētikas un normatīvo aktu prizmu 
Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanās 
procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un 
kvalitatīvie kritēriji 
Psihiatrijas pamati, izpratne par bērnu uzvedības, 
adaptācijas traucējumus diagnozēm, atšķirībām starp 
garīgiem un psihiskiem traucējumiem, starp depresīviem 
un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma 
traucējumiem 
Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā 
personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves 
jomā 
Darba metodes, kuras attīsta / kompensē vāji attīstītas 
spējas un prasmes. 
Bērnu emocionālo un uzvedības problēmu novērtējumus, 
problēmas, risinājumi 
Grupu darba un individuāla biheiviorāla darba metodes ar 
bērniem un jauniešiem uzvedības korekcijas, adaptāciju 
spēju attīstībai 
Mākslas terapijas metožu izmantošana/integrācijā 
psihosociālajā darbā bērniem ar uzvedības un 
emocionāliem traucējumiem 
Pedagoģisko, psiholoģisko korekcijas programmu 
sagatavošana un realizēšana bērniem ar uzvedības 
traucējumiem 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Mērķu, uzdevumu konkretizēšana, uzstādīšana atbilstoši 
personas īpatnībām                                                                                                                                                                 
Starpinstitucionālā sadarbība plānu izstrādē 
Kā uzlabot un attīstīt personas vispārējās prasmes 
atbilstoši vecumposmam 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Kā nodrošināt primārās bērnu vajadzības un intereses, kā 
atpazīt konfliktu situācijas audžuģimenē 
Darbs ar nemotivētām personām, kā strādāt cilvēka 
pašapziņu, paškontroli un pašaizsardzību 
Agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēmu bērniem ar 
speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
izstrāde 
Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā 
Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm 
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
izstrāde 
Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm 
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības  par šādām 
tēmām: 
Saskarsmes, komunikācijas veidošanas metodes darbā ar 
augsta riska ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
apmierinātības novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, 
intervijas u.c.) 
Augsta riska ģimenēm dzīves kvalitātes apmierinātības 
novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, intervijas u.c.) 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Rehabilitācijas plānu izstrāde un to īstenošana 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 
Novērtēšanas kritēriji, metodes 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plānu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
izstrāde 
Sadzīves prasmju apgūšana ārpusģimenes aprūpē 
esošajiem jauniešiem, kuri uzturas “jauniešu mājā” 
Sociālais darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 
kuri uzturas ģimeniskā vidē pietuvinātā pakalpojumā 
Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu dzīves kvalitātes 
novērtēšana 
Starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēji u.c.) 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums (kritēriji) 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm 
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšana 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Atbalsta plāna izstrādes pamatprincipi 
Resursu piesaiste plāna realizācijā 
Riska ģimenes pazīmes 
Resursu piesaiste augsta riska ģimenēm 
Institūciju prioritātes, atbildības sadalījums, funkciju 
pārklāšanās 
Kvalitātes novērtēšanas kritēriji. 
Anketu izstrādāšanas pamatprincipi 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības vismaz 3 no 
uzskaitītajām tēmām: 
Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 
Resursu piesaiste augsta riska gadījumos 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Vajadzību izvērtēšana ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem un viņu ģimenēm 
Novērtējuma dokumentācijas izstrāde 

ĢVB2-U4-2 
Sociālā darba 
speciālistu 
supervīziju 
nodrošināšana 
(individuāli un grupās) 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā 
darba speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, 
saņēmuši individuālas vai grupu supervīzijas 

Uzdevums ĢVB2-U5 Veicināt starpinstitucionālo sadarbību ārpusģimenes aprūpes formu stiprināšanā un adoptētāju skaita palielināšanai 

ĢVB2-U5-1 
Starpinstitucionālās 
sadarbības (sociālais 
dienests, bāriņtiesa, 
veselības aprūpes 
iestādes u.c.) modeļa 
izstrāde un ieviešana 

ZPR 2018 PB, VB Budžeta ietvaros 
Izstrādāts un ieviests 1 starpinstitucionālās sadarbības 
modelis 

Rīcības virziens ĢVB-3 Vispārējo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

Uzdevums ĢVB3-U1 Atbalsta pasākumu pieejamības izglītības apguvē bērniem un jauniešiem uzlabošana 

ĢVB3-U1-1 
Alternatīvās 
apmācības 
nodrošināšana 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 bērni saņēmuši alternatīvās apmācības pakalpojumus 
 

ĢVB3-U1-2 
Iekļaujošās izglītības 
speciālistu 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
4 bērni saņēmuši iekļaujošās izglītības speciālistu 
konsultācijas 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
6 bērni saņēmuši iekļaujošās izglītības speciālistu 
konsultācijas 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

konsultāciju 
nodrošināšana 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 bērns saņēmis iekļaujošās izglītības speciālistu 
konsultācijas 

ĢVB3-U1-3 
Speciālā pedagoga 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 7 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 bērns saņēmis speciālā pedagoga pakalpojumus 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 5 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni saņēmuši speciālā pedagoga pakalpojumus 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 bērns saņēmis speciālā pedagoga pakalpojumus 

Uzdevums ĢVB3-U2 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus bērniem un jauniešiem 

ĢVB3-U2-1 
Veselības aprūpes 
speciālistu 
pakalpojumu 
nodrošināšana 

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 
142 personas saņēmušas veselības aprūpes 
pakalpojumus 

ĢVB3-U2-2 
Medicīniskās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšana 

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 
1 persona saņēmusi medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumus 

Uzdevums ĢVB3-U3 Attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem 

ĢVB3-U3-1 Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

7 personas piedalījušās interešu pulciņu nodarbībās 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Interešu pulciņu 
nodarbību īstenošana 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies interešu pulciņu nodarbībās 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās interešu pulciņu nodarbībās 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās interešu pulciņu nodarbībās 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies interešu pulciņu nodarbībās 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies interešu pulciņu nodarbībās 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies interešu pulciņu nodarbībās 

ĢVB3-U3-2 
Nometņu ģimenēm 
un bērniem 
organizēšana 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Salas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

10 personas piedalījušās nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 persona piedalījusies nometnēs ģimenēm ar bērniem 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

ĢVB3-U3-3 
Sporta nodarbību 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
6 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
2 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
8 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
5 personas piedalījušās sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 persona piedalījusies sporta nodarbībās ģimenēm ar 
bērniem 

ĢVB3-U3-4 
Jauniešu iesaiste 
jaunsargu kustībā 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 4 bērni iesaistījušies jaunsargu kustībā 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 
1 bērns iesaistījies jaunsargu kustībā 
 

Uzdevums ĢVB3-U4 Attīstīt nodarbinātības iespējas jauniešiem 

ĢVB3-U4-1 
Jauniešu prakses 
vietu izveide 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona iesaistījusies darba prakses vietās 

ĢVB3-U4-2 
Darba izmēģinājuma 
pulciņu jauniešiem 
izveide 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona iesaistījusies darba izmēģināšanas pulciņā 

ĢVB3-U4-3 
Karjeras konsultanta 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 11 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 2 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 3 personas saņēmušas karjeras konsultācijas 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, VB Budžeta ietvaros 1 persona saņēmusi karjeras konsultācijas 

Rīcības virziens ĢVB-4 Apmācību un sabiedrības informēšanas pasākumi 

Uzdevums ĢVB4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 

ĢVB4-U1-1 
Informatīvu un 
izglītojošu 
pasākumu 
organizēšana 
audžuģimenēm, 
aizbildņiem un 
adoptētājiem  

ZPR 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 

Drukātie/informatīvie materiāli, izglītojošie un informatīvi 
semināri, kultūras un sporta aktivitātes pašvaldībā, 
nometnes u.c. pasākumi audžuģimenēm, aizbildņiem un 
adoptētājiem, individuālās konsultēšanas un motivēšanas 
pasākumi potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, 
audžuģimenēm 

ĢVB4-U2-1 
Informatīvu un 
izglītojošu 
pasākumu 
pašvaldību 
iedzīvotājiem 
audžuģimeņu, 
aizbildņu un 
adoptētāju skaita 
palielināšanai 
organizēšana  

ZPR 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 

Kampaņas, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, stendu 
vietnes, interneta vidi u.c., akcijas, preses konferences, 
izglītojoši semināri, apaļā galda diskusijas, izglītojoši 
semināri sadarbība ar NVO organizētajiem pasākumiem 
(piemēram, Bāreņu svētdienas pasākumi) u.c. 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

ĢVB4-U3-1 
Informatīvu un 
izglītojošu 
pasākumu 
pašvaldību 
speciālistiem 
nodrošināšana  

ZPR 
2018-
2020 

VB, ESF Budžeta ietvaros 

Izglītojošie semināri, informatīvie semināri, konferences, 
apaļā galda diskusijas, drukātie/informatīvie materiāli, 
individuālās konsultācijas veselības aprūpes, izglītības u.c. 
speciālistiem, darba devējiem, pašvaldību vadības, 
administrācijas un sociālo dienestu darbiniekiem 

Prioritāte Nr. BFT3 Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar individuālajām vajadzībām 
atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai  

Rīcības virziens BFT-1 Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšana bērniem ar FT atbilstoši to individuālajām vajadzībām 

Uzdevums BFT1-U1 Attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT 

BFT1-U1-1 
Tehnisko 
palīglīdzekļu 
nodrošināšana 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 
Bērni ar FT atbilstoši vajadzībām nodrošināti ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem 

BFT1-U1-2 
Sociālās 
rehabilitācijas 
speciālistu 
pakalpojumu 
nodrošināšana 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

79 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

23 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

21 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

4 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Auces novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

48 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

26 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

21 bērns saņēmis sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

34 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

5 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

12 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

13 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Neretas novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

16 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

6 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Rundāles novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

16 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

10 bērni saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Uzdevums BFT1-U2 Attīstīt ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

BFT1-U2-1 
Medicīniskās 
rehabilitācijas 
pakalpojuma 
nodrošināšana 

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 

128 bērni saņēmuši medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumu 
 
95 bērni saņēmuši ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu 

Uzdevums BFT1-U3 Attīstīt īslaicīgās aprūpes pakalpojumus 

BFT1-U3-1 
Īslaicīgās sociālās 
aprūpes pakalpojuma 
(“atelpas brīdis”) 
nodrošināšana  
 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

18 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

8 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

4 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Auces novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

15 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji  tuvinieki vai 
audžuģimenes saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

2 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Iecavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

9 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF, PB 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

34 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji  tuvinieki vai 
audžuģimenes saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

6 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji  tuvinieki vai 
audžuģimenes saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Salas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērna ar FT likumiskie pārstāvji  vai audžuģimenes 
saņēmušas “atelpas brīža” pakalpojumu 
 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Uzdevums BFT1-U4 Attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumus 

BFT1-U4-1 
Sociālās aprūpes 
pakalpojuma 
nodrošināšana 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

10 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

3 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

2 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

Bauskas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērnam nodrošināta sociālā aprūpe 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

1 bērnam nodrošināta sociālā aprūpe 

Krustpils novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

7 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

Salas novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

5 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

Viesītes novads 
2018-
2020 

ESF 
Atkarībā no 
pakalpojuma apjoma 

10 bērniem nodrošināta sociālā aprūpe 

BFT1-U4-2 
Asistenta 
pakalpojuma 
nodrošināšana 
 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 3 bērniem nodrošināts asistenta pakalpojums 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 2 bērniem nodrošināts asistenta pakalpojums 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 1 bērnam nodrošināts asistenta pakalpojums 

Uzdevums BFT1-U5 Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar FT un viņu ģimenēm 

BFT1-U5-1 
Mobilās brigādes 
pakalpojuma izveide 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērnam nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

4 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

Neretas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

6 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērniem nodrošināts mobilās brigādes pakalpojums 
 

BFT1-U5-2 
Atbalsta grupu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem un 
audžuģimenēm un 
bērniem ar FT izveide 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 8 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 22 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 12 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 4 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Auces novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 6 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 18 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 26 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 4 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 20 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 5 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 8 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 13 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 7 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Rundāles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 5 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 3 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 7 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 1 persona piedalījusies atbalsta grupu nodarbībās 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 10 personas piedalījušās atbalsta grupu nodarbībās 

BFT1-U5-3 
Psihoterapeita 
pakalpojuma bērniem 
ar FT un viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem un 
audžuģimenēm 
izveide 
 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personai nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Bauskas novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

6 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Iecavas novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

6 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 personai nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Rundāles novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

VB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

5 personām nodrošināts psihoterapeita pakalpojums 
 

BFT1-U5-4 
Psihologa 
pakalpojuma 
nodrošināšana 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 23 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

bērniem ar FT un viņu 
likumiskajiem 
pārstāvjiem vai 
audžuģimenēm 
 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 4 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Auces novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 3 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 27 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 11 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 16 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 11 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 13 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Neretas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 1 personai nodrošināts psihologa pakalpojums 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 9 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Rundāles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 8 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Salas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 5 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 1 personai nodrošināts psihologa pakalpojums 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 3 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 16 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Viesītes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 10 personām nodrošināts psihologa pakalpojums 

Uzdevums BFT1-U6 Pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionalitāti darbā ar bērniem ar FT un ģimenēm ar bērniem ar FT 

BFT1-U6-1 
Sociālā darba 
speciālistu apmācību 
nodrošināšana  
 
 

Jelgavas pilsēta/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Resursu piesaiste pakalpojumu organizēšanā atbalsta 
plāna īstenošanai 
Pirmā medicīniskā palīdzība  
Riski un to novērtēšana darbā ar ģimeni un bērniem 
Personu atbalsts un motivācija 
Darbs ar depresīviem un autiskiem bērniem un viņu 
ģimenes locekļiem 
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība bērniem ar FT 
Metodes, kritēriji un prasības kvalitātes novērtēšanai 
personu un likumisko pārstāvju apmierinātības līmeņa 
noteikšanai 

Jēkabpils pilsēta/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 

Aizkraukles novads/ 
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un Bērnu ar FT 
dzīves kvalitātes novērtēšana, grupu nodarbības u.c.) 

Aknīstes novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 

Auces novads/ LR LM 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Bauskas novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Dobeles novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Bērnu funkcionālo spēju novērtēšanas metodes/protokoli  
Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un piederīgajiem. Alternatīvas 
komunikācijas metodes, strukturētas vides metodes, 
izpratne par palīglīdzekļiem un dzīves kvalitātes kritērijiem 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
Dienas, nedēļas plāna izstrāde bērnam ar funkcionāliem 
traucējumiem – uzvedības problēmu mazināšanai, 
adaptācijai sabiedrībā 
Izglītības programmas un to saturs, ka arī vecāku tiesības 
aspekti nodrošinot izglītību bērnam ar funkcionāliem 
traucējumiem 
Sadarbības līgumi, sociālās rehabilitācijas plāni ģimenēm, 
kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. 
Metodes, ergonomiskā vide, minimālas un optimālas 
prasības pakalpojumam Atelpas brīdis. Pakalpojuma 
organizācijas process, pakalpojuma nodrošināšanā ar 
speciālistiem, speciālistu apmācība, vadīšanā 
Pakalpojuma izmaksas, pakalpojuma satura  dažādu grozu 
piedāvājumi. Normatīvie akti un parametri vides 
pieejamībai pakalpojumam Atelpas brīdis 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Komandas darba organizēšana, vadīšana, vēlamie 
speciālisti, līgumi un speciālistu atbildības, pašvaldības un 
valsts funkcijas 
Anketas, metodes, skalas personu novērtēšanās 
procesam, optimālie laika periodi, kvantitatīvie un 
kvalitatīvie kritēriji 
Psihiatrijas pamati, izpratne par bērnu uzvedības, 
adaptācijas traucējumus diagnozēm, atšķirībām starp 
gariem un psihiskiem traucējumiem, starp depresīviem un 
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma 
traucējumiem u.c. 
Funkcionālo spēju novērtēšanas metodes, tai skaitā 
personas attīstības līmeņa noteikšana konkrētajā dzīves 
jomā 
Darba metodes, kuras attīsta / kompensē vāji attīstītas 
spējas un prasmes 
Bērnu emocionālo un uzvedības problēmu novērtējumus, 
problēmas, risinājumi 
Grupu darba un individuāla biheiviorāla darba metodes ar 
bērniem un jauniešiem uzvedības korekcijas, adaptāciju 
spēju attīstībai 
Mākslas terapijas metožu izmantošana/integrācijā 
psihosociālajā darbā bērniem ar uzvedības un 
emocionāliem traucējumiem 
Pedagoģisko, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko – 
komplekso korekcijas programmu sagatavošana un 
realizēšana bērniem ar uzvedības traucējumiem. 
Programmas novērtēšanās metodes kvantitatīvie un 
kvalitatīvie kritēriji 
Metodes, paņēmieni, tehnoloģijas darbā ar personām 
socioemocionāliem traucējumiem, autiska spektra 
traucējumiem, atkarībām, smadzeņu bojājumiem 
Aprūpes līmeņu noteikšanas metodes 
Bērnu un to piederīgo vajadzību novērtēšanas metodes  



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Strukturēto dienas plānu sagatavošana bērna ikdienas 
dzīves organizēšanā 
Strukturētas vides, dzīves vides pielāgošanas 
metodes/standarti, paņēmieni, ergonomikā bērniem ar 
īpašām vajadzībām 
Uzvedības un emociju problēmu noteikšanas, 
novērtēšanas metodes bērniem ar īpašām vajadzībām, un 
uzvedības un emociju problēmu risināšanas metodes, 
stratēģijas, paņēmieni profesionālas ētikas un normatīvo 
aktu skatījuma 
Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem seksualitātes 
jautājums, kā apmācīt bērnu un bērna piederīgos par 
seksualitātes un personīgas vides jautājumiem  

Iecavas novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Speciālistu iesaiste plānu izstrādē, katra speciālista robežu 
ievērošana  
Atbalsta un pašpalīdzības grupu darbība 
Programmu izstrādāšana individuālajam darbam un grupu 
darbam 
Kā iesaistīt un motivēt NVO sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sniegšanā 
Kas jāņem vērā, lai novērtētu bērnu ar FT dzīves kvalitāti 
atbilstoši viņa vajadzībām? Kā un kādus jautājumus uzdot? 

Jelgavas novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
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Rezultatīvie rādītāji 

pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Jēkabpils novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības atbilstoši 
nepieciešamībai 

Kokneses novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 

Krustpils novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Neretas novads/  
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Ozolnieku novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu izstrādes pamatprincipi un metodes bērniem 
ar FT 
Sociālā darbinieka metodes darbā ar bērniem ar FT un to 
ģimenēm. 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas kritēriji un 
metodes ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un viņu 
ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšanas kritēriji, 
metodes 
Personu un to likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējuma kritēriji, metodes (anketas, intervijas u.c.) 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Pļaviņu novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Bērna īpatnības, metodes darbā ar ģimeni, kurā ir bērns ar 
FT 
Asistentu, mentoru apmācība darbā. 
Novērtēšanas kritēriji, metodes 

Rundāles novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums 

Salas novads/ LR LM 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Personu un likumisko pārstāvju apmierinātības 
novērtējums (kritēriji) 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Skrīveru novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 

Tērvetes novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Sociālais darbs ar bērniem ar FT un to ģimenēm 
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 
individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 

Vecumnieku novads/ 
LR LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plāna FT galvenie pamatprincipi 
Resursu piesaiste plāna realizācijai 
Dzīves kvalitātes kritēriji 
Dzīves kvalitātes novērtēšanas pamatprincipi 
Kvalitātes novērtēšanas kritēriji 
Anketu izstrādāšanas pamatprincipi 

Viesītes novads/ LR 
LM 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

Sociālā darba speciālisti saņēmuši apmācības par šādām 
mācību tēmām: 
Atbalsta plānu bērniem ar FT izstrāde 
Individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem 
ar FT  
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
(aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem vecumā līdz 5 
gadiem (neieskaitot), „atelpas brīža” pakalpojums, sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības 
u.c.) 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 
pavadīšana) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 
viņu ģimenēm 
Bērnu ar FT dzīves kvalitātes novērtēšana 
Novērtējuma dokumentācijas izstrāde 

BFT1-U6-2 
Sociālā darba 
speciālistu 
supervīziju 
nodrošināšana 
(individuāli un grupās) 

Visas Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības 

2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
Visu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību sociālā 
darba speciālisti, kuri strādā ar bērniem ar FT saņēmuši 
individuālas vai grupu supervīzijas 

Rīcības virziens BFT-2 Vispārējo pakalpojumu nodrošinājums 

Uzdevums BFT2-U1 Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus bērniem ar FT 

BFT2-U1-1 
Veselības aprūpes 
pakalpojumu 
nodrošināšana  

LR VM 
2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 
313 personas saņēmušas veselības aprūpes speciālista 
pakalpojumu 

Uzdevums BFT2-U2 Nodrošināt izglītības pakalpojumus bērniem ar FT 

BFT2-U2-1 
Pirmskolas izglītības 
pakalpojumu 
nodrošināšana  

Jelgavas pilsēta / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
2 bērniem nodrošināti pirmskolas izglītības iestādes 
pakalpojumi 

Jelgavas novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 
1 bērnam nodrošināti pirmskolas izglītības iestādes 
pakalpojumi 
 

BFT2-U2-2 
Iekļaujošās izglītības 
pakalpojumu 
nodrošināšana  

Jelgavas pilsēta / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 8 bērniem nodrošināta iekļaujošā izglītība 

Bauskas novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 1 bērnam nodrošināta iekļaujošā izglītība 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Ozolnieku novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 3 bērniem nodrošināta iekļaujošā izglītība 

Pļaviņu novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 1 bērnam nodrošināta iekļaujošā izglītība 

BFT2-U2-3 
Speciālā pedagoga 
pakalpojumu 
nodrošināšana  

Jelgavas pilsēta  / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 30 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Jēkabpils pilsēta / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Aknīstes novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 4 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Bauskas novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 23 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Dobeles novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 2 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Iecavas novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Krustpils novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 4 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Ozolnieku novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 6 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Rundāles novads / LR 
IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 8 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Salas novads / LR IZM 
2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 3 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Vecumnieku novads / 
LR IZM 

2018-
2020 

VB, PB Budžeta ietvaros 14 bērniem nodrošināti speciālā pedagoga pakalpojumi 

Uzdevums BFT2-U3 Iekļaujošu pasākumu īstenošana iespējas bērniem ar FT un viņu ģimenēm 

BFT2-U3-1 
Bērnu ar FT iesaiste 
interešu izglītībā 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

18 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

4 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
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Rezultatīvie rādītāji 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

9 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

8 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

4 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

Neretas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies interešu izglītības nodarbībās 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 bērni piedalījušies interešu izglītības nodarbībās 

BFT2-U3-2 
Nometņu bērniem ar 
FT un viņu vecākiem 
organizēšana  

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

30 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Jēkabpils pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Aizkraukles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

6 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Auces novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

7 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Jēkabpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs 

Kokneses novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

8 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
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Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
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Neretas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

5 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Pļaviņu novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

4 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Skrīveru novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies nometnēs 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

3 bērni ar vecākiem piedalījušies nometnēs 
 

BFT2-U3-3 
Ekskursiju bērniem ar 
FT un viņu vecākiem 
organizēšana 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

8 bērni ar vecākiem piedalījušies ekskursijās 

Neretas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās 

Tērvetes novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns ar vecākiem piedalījies ekskursijās 

BFT2-U3-4 
Sporta spēļu pulciņu 
pakalpojumu 
nodrošināšana  

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

2 bērni piedalījušies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB 
Pašvaldības budžeta 
ietvaros 

1 bērns piedalījies sporta spēļu pulciņa aktivitātēs 

Uzdevums BFT2-U4 Veicināt bērnu ar FT mobilitātes iespējas 

BFT2-U4-1 
Bezmaksas un 
specializētā 
transporta 

Jelgavas pilsēta 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

5 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 
3 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar specializēto 
transportu 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
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Finanšu  
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apjoms 
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pakalpojumu 
nodrošināšana 
(bezmaksas 
transports tiek 
nodrošināts tikai 
bērnu ar īpašas 
kopšanas 
nepieciešamību -
sociālās aprūpes 
pakalpojuma 
sniedzējam, un uz un 
no "atelpas brīža" 
pakalpojuma 
saņemšanas vietas 
bērnam un vecākam) 

Aknīstes novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 

Bauskas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

13 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 
1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar specializēto 
transportu 

Dobeles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošināta ar bezmaksas 
transportu 

Iecavas novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
4 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 

Jelgavas novads 
2018-
2020 

PB Budžeta ietvaros 
17 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 

Krustpils novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar bezmaksas 
transportu 

Ozolnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 

5 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 
1 ģimene ar bērniem ar FT nodrošināta ar specializēto 
transportu 

Rundāles novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
2 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 

Vecumnieku novads 
2018-
2020 

PB, ESF Budžeta ietvaros 
13 ģimenes ar bērniem ar FT nodrošinātas ar bezmaksas 
transportu 

Uzdevums BFT2-U5 Attīstīt nodarbinātības iespējas bērnu ar FT vecākiem 

BFT2-U5-1 
Karjeras konsultāciju 
bērnu ar FT vecākiem 
nodrošināšana 

NVA / Zemgales 
plānošanas reģiona 
pašvaldības  

2018-
2020 

VB Budžeta ietvaros 27 personas saņēmušas karjeras konsultāciju pakalpojumu 

Rīcības virziens BFT-4 Sabiedrības informēšana, līdzdalība un apmācība 

Uzdevums BFT4-U1 Īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus vecākiem, kuri audzina bērnus ar FT 

BFT4-U1-1 ZPR 
2018-
2020 

VB, ESF, 
PB 

Budžeta ietvaros 
Drukātie/informatīvie materiāli, izglītojošie un informatīvi 
semināri, kultūras un sporta aktivitātes pašvaldībā, 



 

  

Rīcības Atbildīgais 
Laika 
periods 

Finanšu  
avoti 

Indikatīvais finanšu 
apjoms 
EUR * 

Rezultatīvie rādītāji 

Informatīvu un 
izglītojošu pasākumu 
nodrošināšana 
vecākiem, kuri 
audzina bērnus ar 
funkcionāliem 
traucējumiem  

nometnes u.c. pasākumi bērnu ar FT tuviniekiem un 
audžuģimenēm 

  



 

  

 

4.2 Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai 
pilngadīgām personām ar GRT, bērniem ar FT un BSAC bērniem3 

Prioritāte Nr. GRT1 Personām ar GRT nodrošināts atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā, un sabiedrībā dzīvojošām personām 
ar GRT nodrošināts nepieciešamais atbalsts neatkarīgas dzīves saglabāšanai 

Rīcības virziens GRT-2 Personu ar GRT vajadzībām atbilstošas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide reģionā 

Uzdevums GRT2-U1 Jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide atbilstoši personu ar GRT vajadzībām 
Uzdevums GRT2-U2 Esošo infrastruktūras objektu pārbūve par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru atbilstoši personu ar GRT 
vajadzībām 

Prioritāte Nr ĢVB1 Ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vidē, ja tas nav 
iespējams ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā. 

Rīcības virziens ĢVB-5 Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstība 

Uzdevums ĢVB5-U1 Esošo BSAC  reorganizācija un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide 

Prioritāte Nr. BFT3 Bērni ar FT un viņu ģimenes ir integrēti sabiedrībā un nodrošināti ar individuālajām vajadzībām 
atbilstošiem sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai  

Rīcības virziens BFT-3 Sociālās rehabilitācijas infrastruktūras attīstība un vides pilnveidošana 

Uzdevums BFT3-U1 Izbūvēt jaunus infrastruktūras objektus atbilstoši bērnu ar FT un viņu ģimeņu vajadzībām 
Uzdevums BFT3-U2 Pielāgot esošos infrastruktūras objektus atbilstoši bērnu ar FT un viņu ģimeņu vajadzībām 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
3  finansējuma dalījums starp infrastruktūras objektiem ir indikatīvs 



 

  

4.2.1 tabula. Pasākuma 9.3.1.1. ERAF finansētās rīcības sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu attīstībai 

Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

1 
DAC izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 

Skolas iela 9A, 
Aknīste, 
Aknīstes novads 

      

DAC GRT 15 
2018-
2020 

 

2 
Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 

1.Skolas iela 9A, 
Aknīste, 
Aknīstes novads 
2. „Rīti” Asares 
pagasts, 
Ancenes ciems, 
Aknīstes novads 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 16 

Aknīstes novads kopā  517 716,47 374 879,03 53 342,73 353 672,53 89 494,71 871 389,00   31  16 700,53 

3 
Dienas aprūpes 
centra bērniem ar 
FT 

Stacijas iela 8, 
Bēne, Auces 
novads 

      DAC FT 7 
2018-
2020 

 

Auces novads kopā  12 585,00 10 697,25 1 887,75 8 614,21 471,93 21 199,21   7  1 797,86 

4 

Daudzfunkcionālā 
sociālo pakalpojumu 
centra izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
un bērniem ar FT 

Rūpniecības iela 
9, Bauska, 
Bauskas novads 

      

DAC GRT 26 

2018-
2022 

 

Spec. 
darbn. 

GRT 10 

DAC FT 12 

Atelpas 
br. 

FT 4 



 

  

Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

(DAC, specializētā 
darbnīca, atelpas 
brīdis), 

Soc.reh
. 
Montes
sori 
kabinet
s un 
daudzfu
nkciju 
terapiju 
kabinet
s 
 

FT 
 

1 
 

2018-
2020 

5 

Grupu dzīvokļu 
būvniecība 
pilngadīgām 
personām ar GRT 

Slimnīcas iela 4, 
Bauska 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 16 
2018-
2020 

Atelpas 
brīdis 

GRT 4 
2018-
2022 

6 

Ģimeniskai videi 
pietuvināta 
pakalpojuma izveide 
ārpusģimenes 
aprūpē esošiem 
bērniem 

Zaļā iela 33, 
Bauska 

ĢVPP BSAC 8 
2018-
2021 

Bauskas novads kopā  1 316 823,28 1 005 935,08 154 586,88 
2  505 310,04 
162 200,694 

156 301,32 3 984 334,01   81  16 257,08 

7 
Dienas aprūpes 
centra personām ar 
GRT  

Brīvības ielā 11 
un 11A, Dobelē 

      DAC GRT 

35 (15 
labiekārt
otas un 
20 
jaunas) 

2021-
2022 

 

 
4 Paredzamās neattiecināmās izmaksas 



 

  

Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

8 
Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 

Ādama ielā 2, 
Dobelē 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 10 
2020-
2021 

9 

Specializēto 
darbnīcu 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
izveide 

Ādama ielā 2, 
Dobelē 

Spec.  
darbn. 

GRT 16 
2020-
2021 

Dobeles novads kopā  959 860,32 801 678,87 139 292,55 74 646,68 18 888,90 1 034 507,00   61  15 735,42 

10 

Dienas aprūpes 
centra pilngadīgām 
personām ar GRT 
un sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojuma 
bērniem ar FT 
izveide Iecavas 
novadā 
 

Baldones iela 
65, Iecava 

      

DAC GRT 25 
2018-
2021 

 

Soc.reh. FT 1 
2018-
2021 

Iecavas novads kopā  580 994,29 460 629,60 74 509,03 
170 790,77 
19 196,005 

45 855,66 770 981,06   26  22 345,93 

11 
Daudzfunkcionālā 
centra izveide 

Zirgu iela 47A, 
Jelgava 

      

DAC 
Integra 

FT 7 

2018-
2022 

 

GRT 18 

Soc.reh
. 
Montes
sori 

FT 1 

Atelpas 
br. 

FT 10 
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Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

DAC 
Harmon
ija 

GRT 

15 (5 
jaunas, 
10 
labiek.) 

12 

Grupu dzīvokļu, 
specializēto 
darbnīcu un dienas 
centra “Atbalsts” 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 
un  
 
ĢVPP 
ārpusģimenes 
aprūpē esošiem 
bērniem 

Stacijas iela 13, 
Jelgava 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 16 

2019-
2022 

Spec. 
darbn. 

GRT 15 

DAC 
Atbalsts 

GRT 

35(5 
jaunas, 
30 
labiek.) 

ĢVPP BSAC 8  

13 

Peldbaseina 
pielāgošana 
pieejamības 
uzlabošanai bērniem 
ar FT 

Ganību iela 66, 
Jelgava 

Soc.reh
. 
peldbas
eins 

FT 1 
2019-
2021 

Jelgavas pilsēta kopā  2 339 260,51 1 913 004,84 324 146,34 
394 151,40 
3 222 566,506 

100 109,33 5 955 978,41   126  18 565,56 

14 

Dienas aprūpes 
centra izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 

Draudzības iela 
3, Kalnciems, 
Jelgavas novads 

      

DAC GRT 12 
2018-
2020 

 

15 
Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 

Draudzības iela 
3, Kalnciems, 
Jelgavas novads 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 16 
2018-
2020 
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Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

16 

Specializēto 
darbnīcu 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
izveide 

Draudzības iela 
3, Kalnciems, 
Jelgavas novads 

Spec. 
darbn. 

GRT 16 
2018-
2020 

17 
ĢVPP izveide 
Jelgavas novadā, 

1. Draudzības 
iela 12-87, 
Kalnciemā (4 
vietas)  
2. Lietuvas iela 
19, Elejā, (8 
vietas) 

ĢVPP BSAC 12 
2018-
2020 

Jelgavas novads kopā  942 679,64 786 468,46 84 956,53 
327 456,77 
238 673,697 

71 254,65 1 508 810,10   56  16 833,57 

18 
DAC bērniem ar FT 
izveide Jēkabpilī 

Jaunajā ielā 39i, 
Jēkabpils 

      DAC FT 25 
2019-
2021 
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Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

19 

Sociālās 
rehabilitācijas 
infrastruktūra 
bērniem ar FT 

Jaunajā ielā 39i, 
Jēkabpils 

Soc.reh
. 
Multise
nsorā 
istaba, 
Ergoter
apijas 
istaba,  
Fizioter
apijas 
istaba, 
Montes
sori 
istaba, 
silto 
smilšu 
terapija, 
mūzika
s 
terapija 
 
 

FT 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2019-
2021 
 
 
 
 
 

20 

DAC pilngadīgām 
personām ar GRT 
paplašināšana un 
labiekārtošana 

Jaunajā ielā 39i, 
Jēkabpils 

DAC GRT 14 
2019-
2021 

21 

Specializēto 
darbnīcu izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
un labiekārtošana 

Jaunajā ielā 39i, 
Jēkabpils 

Spec. 
darbn. 

GRT 15 
2019-
2021 



 

  

Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

22 
Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 

Brīvības iela 
286a, Jēkabpils 

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 16 
2019-
2021 

Jēkabpils pilsēta kopā  1 240 842,61 1 019 607,02 171 744,23 
192 947,87 
329 267,378 

49 491,36 1 763 057,85   71  17 476,66 

23 
Dienas aprūpes 
centra izveide 
personām ar GRT 

Bērnudārzs 2, 
Sproģi, Zalves 
pagasts, Neretas 
novads 

    

 

 

DAC GRT 7 
2018-
2020 

 

24 

Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 
un Dienas aprūpes 
centra izveide 
bērniem ar FT 

Sproģu skola, 
Sproģi, Zalves 
pagasts, Neretas 
novads.   

Grupu 
dzīvokļi 

GRT 7 
2018-
2020 

DAC FT 3 
2018-
2020 

Neretas novads kopā  109 403,48 92 623,73 16 779,75 0,00 0,00 109 403,48   17  6 259,03 

25 

Daudzfunkcionāla 
sociālo pakalpojumu 
centra izveide (DAC 
personām ar GRT 
un sociālā 
rehabilitācija – silto 
smilšu terapijas 
kabinets - bērniem 
ar FT) 

Celtnieku iela 12 
Āne, Cenu 
pagasts, 
Ozolnieku 
novads 

      

DAC GRT 5 

2018-
2020 

 
Soc.reh
. silto 
smilšu 
terapija 

FT 1 

Ozolnieku novads kopā  139 112,00 118 245,20 20 866,80 0,00  139 112,00   6  23 185,33 

26 

DAC izveide Pļaviņu 
novadā pilngadīgām 
personām ar GRT 
un bērniem ar FT 

Lielā iela 37, 
Pļaviņas 

      

DAC GRT 10 
2018-
2019 

 
DAC FT 10 
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Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

27 
Grupu dzīvokļu 
izveide pilngadīgām 
personām ar GRT 

Aveņu ielā 2-2, 
Vietalvas 
pagastā, Pļaviņu 
novadā 

    

 

 
Grupu 
dzīvokļi 

GRT 4 
2018-
2019 

 

Pļaviņu novads kopā  115 243,51 97 956,98 17 286,53 0,00  115 243,51   24  4 801,81 

28 

Dienas aprūpes 
centra izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
un bērniem ar FT 
Rundāles novadā 

Saulaine 10, 
Saulaine, 
Rundāles 
pagasts, 
Rundāles 
novads, LV – 
3901 

      

DAC GRT 3 
2018-
2019 

 

DAC FT 11 
2018-
2019 

Rundāles novads kopā  59 804,19 50 933,56 8 970,63 0,00  59 804,19   14  4 271,73 

29 
Atelpas brīža 
pakalpojuma izveide 

“Līkumi”, Sēlpils 
pagasts, Salas 
novads 

      

Atelpas 
br. 

FT 
(12 
vieta) 
/ GRT 
(12 
vieta) 

12 
2020-
2021 

 

30 
DAC pieaugušajiem 
ar GRT 

Biržu iela 12, 
Birži, Salas 
novads 

DAC GRT 20 
2021-
2022 

Salas novads kopā  712 790,69 519 218,49 77 631,34 
453 880,76 
247 225,049 

115 940,86 1 413 896,49   32  22 274,71 

31 

Dienas aprūpes 
centra izveide 
pilngadīgām 
personām ar GRT 
un bērniem ar FT 

Bauskas iela 4, 
Vecumnieku 
pagasts, 
Vecumnieku 
novads 

      

DAC GRT 8 

2018-
2020 

 
DAC FT 19 
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Nr. 
p.k. 

Projekta 
nosaukums 

Adrese 

9.3.1.1. 
pasākuma 

finansējums 
(eur) 

t.sk. 
maksimālai

s ERAF 
finansējums 

(eur) 

t.sk. 
minimālais 
nacionālais 
publiskais 

līdzfinansēju
ms (eur) 

Pašvaldības 
papildu 

finansējums 
(eur) 

Valsts 
budžets 

Paredzamās 
projekta 

izmaksas (eur) 

Pakalp
ojums 

Mērķa 
grupa 

Izveidot
o vietu 
skaits 

Īsteno
šanas 
laiks 

9.3.1.1. 
pasākuma 
finansēju
ms uz 1 

izveidoto 
vietu 

Vecumnieku novads kopā  229 880,28 172 625,16 28 638,98 
119 234,79 
138 179,2410 

28 616,14 487 294,31   27  8 514,08 

Pavisam kopā:  9 276 996,27 7 424 403,27 1 175 640,07 
4 600 705,82 
4 357 308,5311 

676 952,93 18 235 010,62   57912  16 022,45 

 

 
10 Paredzamās neattiecināmās izmaksas 
11 Paredzamās neattiecināmās izmaksas 
12 Kopējais izveidoto vietu skaits 4.2.1.tabulā atšķiras no 2.tabulā norādītā vietu skaita par (-) 12 vietām, jo 4.2.1.tabulā Salas novada atelpas brīža pakalpojumā ir norādīts izveidoto vietu skaits - 12 
vietas, bet 2.tabulā, tā kā atelpas brīža pakalpojumu Salas novadā plāno sniegt plūsmās atsevišķi personām ar GRT un atsevišķi bērniem ar FT, tad vietu skaits - 12 vietas ir iekļauts atelpas brīža 
pakalpojumā gan pie personām ar GRT, gan pie bērniem ar FT 



 

  

4.2.2 tabula. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides plānotā 
finansējuma dalījums ZPR pašvaldību griezumā (EUR). 

Pašvaldība 

Kopējās 
plānotās SBSP 
infrastruktūras 

izmaksas 
(EUR) 

SBSP infrastruktūras attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.: 

Neattiecinā
mās 

izmaksas 
(EUR) 

KOPĀ 

9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: 

Pašvaldības 
ieguldītais 

papildu 
finansējums 

 

KOPĀ ERAF 
Pašvaldības 

budžets 

Valsts 
budžeta 
dotācija 

pašvaldībai 

Valsts 
budžets 

  

1 2=3+10 3=4+9 4=5+6+7+8 5 6 7 8 9 10 

Aizkraukles novads - - - - - - - - - 

Aknīstes novads 871 389,00 871 389,00 517 716,47 374 879,03 39 386,45 13 956,28 89 494,71  353 672,53 0,00 

Auces novads 21 199,21 21 199,21 12 585,00 10 697,25 1 415,82 471,93 0,00  8 614,21 0,00 

Bauskas novads 3 984 334,01 3 822 133,32 1 316 823,28 1 005 935,08 115 940,16 38 646,72 156 301,32  2 505 310,04 162 200,69 

Dobeles novads 1 034 507,00 1 034 507,00 959 860,32 801 678,87 104 469,41 34 823,14 18 888,90  74 646,68 0,00 

Iecavas novads 770 981,06 751 785,06 580 994,29 460 629,60 55 881,77 18 627,26 45 855,66  170 790,77 19 196,00 

Jelgavas pilsēta 5 955 978,41 2 733 411,91 2 339 260,51 1 913 004,84 243 859,75 81 286,59 101 109,33  394 151,40 3 222 566,50 

Jelgavas novads 1 508 810,10 1 270 136,41 942 679,64 786 468,46 52 314,02 32 642,51 71 254,65 327 456,77 238 673,69 

Jēkabpils pilsēta 1 763 057,85 1 433 790,48 1 240 842,61 1 019 607,02 128 283,50 43 460,73 49 491,36 192 947,87 329 267,37 

Neretas novads  109 403,48 109 403,48 109 403,48 92 623,73 11 745,83 5 033,92  0,00 0,00 0,00 

Ozolnieku novads 139 112,00 139 112,00 139 112,00 118 245,20 16 693,44 4 173,36 0,00 0,00 0,00 

Pļaviņu novads 115 243,51 115 243,51 115 243,51 97 956,98 12 964,90 4 321,63  0,00 0,00 0,00 

Rundāles novads 59 804,19 59 804,19 59 804,19 50 833,56 6 727,98 2 242,65  0,00 0,00 0,00 

Salas novads 1 413 896,49 1 166 671,45 712 790,69 519 218,49 58 223,50 19 407,84 115 940,86 453 880,76 247 225,04 

Vecumnieku novads 487 294,31 349 115,07 229 880,28 172 625,16 21 479,23 7 159,75 28 616,14 119 234,79 138 179,24 

KOPĀ 18 235 010,62 13 877 702,09 9 276 996,27 7 424 403,27 869 385,76 306 254,31 676 952,93 4 600 705,82 4 357 308,53 
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4.3 Sasniedzamie rezultāti un rādītāji 

Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs 
Bāzes vērtība Vēlamā attīstības 

tendence 
Sasniedzamais 
rezultāts 2020.g. 

Datu avots 
gads daudzums 

1.  
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju 
skaits 

2017 75 ↑ 128 LR LM, SPS reģistrs 

2.  Reģionā esošo DAC skaits personām ar GRT 2017 6 ↑ 20 LR LM, SPS reģistrs 

3.  Reģionā esošo DAC skaits bērniem ar FT 2017 2 ↑ 11 LR LM, SPS reģistrs 

4.  Grupu dzīvokļu skaits 2017 2 ↑ 11 LR LM, SPS reģistrs 

5.  Specializēto darbnīcu skaits 2017 1 ↑ 7 LR LM, SPS reģistrs 

6.  Atelpas brīža pakalpojumu sniedzēju skaits 2017 3 ↑ 6 LR LM, SPS reģistrs 

7.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju skaits 2017 8 ↑ 15 LR LM, SPS reģistrs 

8.  
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju 
skaits 

2017 2 ↑ 4 LR LM, SPS reģistrs 

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

2017 5 ↑ 351 ZPR 

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

2017 47 ↑ 380 ZPR 

11.  Sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās kopā 2016 526 ↑ 552 LR LM 

12.  
Sociālā darba speciālistu skaits, kam ir paaugstināta 
kvalifikācija 

2016 174 ↑ 208 LR LM 

13.  
Sociālā darba speciālistu skaits, kas ir saņēmuši 
supervīziju 

2016 152 ↑ 197 LR LM 

Kvalitatīvie rādītāji 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs Gads Rādītājs 
Vēlamā attīstības 

tendence 
Sasniedzamais 

rezultāts 2020.g. 
Datu avots 
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14.  Sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar GRT 2018 
 

Neiecietības līmenis 
 

🡫 
Neiecietības līmenis 

samazinājies 
LR LM pētījums 

15.  
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņēmēju (personas 
ar GRT, bērni ar FT un ģimenes, BSAC bērni) 
apmierinātība ar pakalpojumu pieejamību 

- 
Apmierinātības 

līmenis 
🡫 

Noteikts 
apmierinātības 

līmenis 
ZPR 

16.  
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņēmēju (personas 
ar GRT, bērni ar FT un ģimenes, BSAC bērni) 
apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti 

- 
Apmierinātības 

līmenis 
🡫 

Noteikts 
apmierinātības 

līmenis 
ZPR 
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5. DI plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība 

Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība izstrādāta ar mērķi 
radīt ietvaru, kas nodrošinās iespējas izvērtēt DI plāna īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī ietekmi uz deinstitucionalizācijas procesa mērķa grupas personu  
vajadzību apmierinājumu. 

Galvenie uzraudzības sistēmas uzdevumi ir: 

● identificēt, vai DI plāna īstenošana norit atbilstoši plānotajam; 

● parādīt plānošanas reģiona un atsevišķi pašvaldību darbības progresu un sasniegumus; 

● identificēt problēmas, kas radušās plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanā; 

● pamatot DI plāna aktualizācijas vai grozījumu nepieciešamību. 

Par Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam ieviešanu un tās uzraudzību ir atbildīga ZPR administrācija. Saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 37. punktu, ZPR plāno nodrošināt DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados.  
Projekta īstenošanas laikā ZPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu veiks: 

2. līdz 2020. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim; 
3. līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 
Kvalitatīvo rezultātu sasniegto vērtību noteikšanai tiks veikta mērķa grupas personu aptauja, kuras īstenošanā plānota sadarbība ar pašvaldībām, kā 
pakalpojumu sniedzējiem. 
 
Katrs izvērtējums tiks iesniegts apstiprināšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 
 
DI plāna ieviešanas progresa izvērtējums ietvers informāciju par sasniegtajiem rādītājiem un priekšlikumus DI plāna aktualizācijai, ja nepieciešams.
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6. Pārskats par sabiedrības līdzdalību 

Zemgales plānošanas reģiona DI plāna izstrādē būtisku lomu ieņēmuši sabiedrības līdzdalības pasākumi. Sabiedrības iesaiste uzskatāma par nozīmīgu un 
neatņemamu attīstības plānošanas sastāvdaļu. 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi tika veikti saskaņā ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, 
kā arī, ņemot vērā DI plāna izstrādes iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības. 

DI plāna izstrādē kā atbilstošākais sabiedrības līdzdalības veids tika noteikta publiskā apspriešana. 

Sabiedrības līdzdalība Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. redakcijas publiskajā apspriešanā  

Ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1. 
redakcija tika nodota publiskai apspriešanai no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 21. novembrim. 

Paziņojums par deinstitucionalizācijas plāna 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu tika publicēts Zemgales plānošanas reģiona mājaslapas sadaļā 
Par Zemgali / Attīstības plānošana / Sabiedrības līdzdalība, kā arī tika nosūtītas vēstules Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām ar lūgumu sniegt savus 
priekšlikumus un komentārus izstrādāto plānošanas dokumentu 1. redakciju pilnveidošanai. 

Publiskās apspriešanas laikā savus priekšlikumus bija iespējams iesūtīt gan aptaujas anketas veidā, gan pa e-pastu vai iesūtot pa pastu. Kopumā tika saņemti 
446 priekšlikumi un komentāri no 22 dažādiem iesniedzējiem. 

Galvenokārt priekšlikumi un iebildumi saņemti kā precizējumi par faktisko situāciju.  

Tika organizētas arī piecas sabiedriskās apspriedes Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavas un Jēkabpils pilsētās laika posmā no 2017. gada 7. novembra līdz 
2017. gada 15. novembrim. Kopumā tajās piedalījās 118 dalībnieki. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus skatīt 23. pielikumā. 


