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KAS PADARĪTS?



Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

– PALDIES pašvaldībām, kas uzsākušas un turpina SBSP 

sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

– Vairāk kā 50 bērni projektā ir saņēmuši/ turpina saņemt 

pakalpojumus,  6 bērnu vecāki saņēmuši SBSP 

– Izmaksas sociālajai rehabilitācijai – no 4,50 līdz 90 EUR par 

1 pakalpojumu sniegšanas reizi

– Kopējā summa, kas kompensēta pašvaldībām par 

sniegtajiem pakalpojumiem– aptuveni 33000 EUR



Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

16.-19. jūlijā  un 06.-09.augustā notikušas nometnes bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu ģimenēm

Piedalījās 20 ģimenes 

(57 cilvēki) no Cēsu, 

Gulbenes, Smiltenes, 

Priekuļu, Vecpiebalgas, 

Pārgaujas, Ērgļu, 

Kocēnu, Naukšēnu, 

Mazsalacas novadiem 

un Valmieras

6 ģimenes (23 

cilvēki) neatbrauca 

un nepaziņoja, ka 

nebrauks



Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

Maijā uzsākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas 2.posms  -

izvērtēti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 88 bērniem, vēl jāizstrādā 78 

plāni (36 šogad, 42 – turpmākajos gados)



Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

– Pieredzes apmaiņa sociālajiem darbiniekiem un projektu speciālistiem 

Liepājā

– 41 dalībnieki no 20 Vidzemes pašvaldībām

– Svarīgākā atziņa – atslēgvārds ir sadarbība. Iekļaujoša izglītība ir bērnu 

autiņos (vai arī vēl nav daudzviet piedzimusi)



Bērni ar funkcionāliem traucējumiem



Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

– Maijā uzsākta cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanas 

2.posms– izvērtēti un individuālie atbalsta plāni sagatavoti 55 cilvēkiem, vēl 

jāsagatavo 213 plāni

– Vērtēšana plānota līdz 2019.gada nogalei



Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

– PALDIES pašvaldībām, kas uzsākušas SBSP sniegšanu cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem. 

– 27 cilvēki  ir saņēmuši/ turpina saņemt pakalpojumus. 

– Pakalpojumi – individuālas konsultācijas, atbalsta grupa, grupu māja

– Kopējā summa, kas kompensēta pašvaldībām par sniegtajiem 

pakalpojumiem– aptuveni 1500 EUR



Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

■ Pieredzes apmaiņa sociālajiem darbiniekiem Rīgas reģionā

■ 24 dalībnieki no 14 Vidzemes pašvaldībām

■ Svarīgākā atziņa – individuāla pieeja katram klientam, NVO piesaiste 

cilvēkam nepieciešamā pakalpojumu kopuma nodrošināšanai



Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem



Bērni sociālās aprūpes iestādēs

– 4 sarunu vakari uzņemošajām 

ģimenēm Valmierā, Alūksnē, 

Cēsīs un Madonā

– Visvairāk dalībnieku – Alūksnē

– 2 ģimenes, kas piedalījušās 

sarunu vakarā, piedzīvojuši 

satikšanos ar savu bērnu



Bērni sociālās aprūpes iestādēs

– 13.-14.oktobrī Alūksnē notikusi nometne BSAC bērniem un uzņemošām 

ģimenēm. 

– 20 bērni un 4 potenciālās uzņemošās ģimenes.



Bērni sociālās aprūpes iestādēs

• Pieredzes apmaiņa sociālajiem darbiniekiem un 

bāriņtiesu darbiniekiem  Kandavā un Tukumā

• 42 dalībnieki no 20 Vidzemes pašvaldībām

• Svarīgākā atziņa – sociālo dienestu un bāriņtiesu 

sadarbības stiprināšana



Citas aktivitātes

■ 22.06.2018. SPAP sēdē apstiprināts Vidzemes reģiona DI plāns

■ Regulāra saziņa ar LM un CFLA par pakalpojumu sniegšanas/ projekta 

īstenošanas nosacījumiem

■ Regulāra informācijas apmaiņa ar pašvaldībām – e-pasti, telefons, klātienes 

tikšanās

■ Dažādu dokumentu paraugu izstrāde (lēmumi, līgumi, tirgus izpētes, u.c.)

■ Pašvaldību iesniegto atskaišu pārbaude, precizēšana un saskaņošana, 

izdevumu kompensācija

■ Izdevumu kompensācijas metodikas izstrāde

■ Datu drošība

■ Komunikācija ar pakalpojumu sniedzējiem

■ Informācijas sagatavošana par jauniem pakalpojumiem

■ Publicitāte



IZAICINĀJUMI



Kas mūs sagaida tuvākajā laikā?

■ Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem –

nesasniedzot rādītājus, drauds nesaņemt snieguma rezervi ESF un ERAF 

projektos

■ Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšana – 1 vērtētājs

■ Kampaņa «Cilvēks, nevis diagnoze» sadarbībā ar LM

■ Labā prakse DI procesa īstenošanā – seminārs pašvaldību speciālistiem

■ Sociālo mentoru un VSAC darbinieku apmācības

■ VSAC un pašvaldību sadarbība

■ Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem motivēšana saņemt pakalpojumus, 

sociālā dienesta kapacitātes stiprināšana darbam ar cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem

■ DI plāna grozījumi – Alūksne, Valka, Kocēni,… 

■ Pašvaldībām – ERAF projektu sagatavošana un iesniegšana



ERAF projektu iesniegšana

Rūjienas novads 31.10.2018.

Lubānas novads 23.11.2018.

Amatas novads, Apes novads, Gulbenes 

novads, 

Priekuļu novads, Raunas novads, Valkas 

novads, 

Cēsu novads, Kocēnu novads

28.12.2018.

Madonas novads, Mazsalacas novads, 

Naukšēnu novads

31.12.2018.

Alūksnes novads 08.03.2019.

Valmiera 28.06.2019.

Smiltenes novads 30.06.2019.



DI plāna grozījumi

■ Kārtība noteikta ar SPAP 12.06.2018. lēmumu nr.2.

■ Pašvaldība iesniedz plānošanas reģionam DI plānā paredzētā 

infrastruktūras risinājuma grozījumu nepieciešamības pamatojumu, 

pievieno pamatojošos dokumentus, ja tādi ir (piem. būvniecības speciālista 

atzinums, iepirkuma rezultāts, utml.)

■ Dokumentiem pievieno LĒMUMU par plānoto infrastruktūras risinājumu

■ Plānošanas reģions sagatavo nepieciešamo informāciju iesniegšanai SPAP

■ Aptuvenais laiks DI plāna grozījumu saskaņošanai SPAP – mēnesis

– Saskaņā ar ERAF projektu vērtēšanas kritērijiem, atbilstība DI plānam ir 

precizējamais kritērijs



Veiksmi visiem!

Ina Miķelsone

Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja 

Mob. +371 29289487


