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IEVADS 

Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk - VPR) deinstitucionalizācijas (turpmāk - 

DI) plāna ieviešanas progresa izvērtējums ir pārskats par paveikto reģiona DI plāna 

īstenošanā. Ziņojuma mērķis ir apkopot un analizēt informāciju par projekta “Vidzeme 

iekļauj”, vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003 (turpmāk – DI projekts)  ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumu veidiem) – DI projekta mērķa grupām un tām sniegtajiem pakalpojumiem; 

izveidotajiem/ veidojamajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem 

(turpmāk – SBSP); problēmām, kas radušās pašvaldībām SBSP sniegšanā. Ziņojums 

pielietojams kā atskaite politiķiem un sabiedrībai, un pamatojums DI plāna ieviešanas 

uzlabojumiem. 

Ziņojums strukturēts septiņās daļās, kur sadaļa “Esošā situācija” satur īsu 

pārskatu par izmaiņām esošajā situācijā, salīdzinot ar DI plāna apstiprināšanas brīdi. Sadaļa 

“Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sniegtie pakalpojumi” ietver pārskatu un analīzi par 

VPR un tā teritorijā esošo pašvaldību veiktajām rīcībām, sniedzot sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus DI projekta ietvaros. Sadaļā “VSAC un BSAC speciālistu 

apmācības” sniegta pamatinformācija par projekta ietvaros nodrošinātajām apmācībām.  

Sadaļā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji VPR” sniegta informācija par 

VPR teritorijā esošajiem SBSP sniedzējiem, kuri atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā noteiktajam un ir reģistrēti LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Sadaļā “Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna 

ietvaros īstenotās aktivitātes” sniegts pārskats par Vienotā deinstitucionalizācijas 

komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna (turpmāk – Komunikāciju plāns) ietvaros 

īstenotajām aktivitātēm. Sadaļa “Ar ERAF atbalstu veidojamo sociālo pakalpojumu 

izveides progress” ietver pārskatu par VPR pašvaldību paveikto DI plānā ietvertās 

infrastruktūras izveidē 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. Sadaļa “DI plāna īstenošanas ietekme uz iesaistītajām pusēm” ietver projektā 

iesaistīto pašvaldību aptaujas rezultātu analīzi par izmaiņām dažādās mērķa grupās. 

Izvērtējums aptver periodu no DI plāna apstiprināšanas  brīža 2018. gada 22. jūnija līdz 

2021. gada 31. decembrim. Informācija par personām, kas saņēmušas pakalpojumus, 

sniegto pakalpojumu apjomu un kompensētajām izmaksām sniegta par laika posmu no 

2016. gada 1.jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim.  

Ziņojuma noslēgumā apkopoti galvenie secinājumi, ieteikumi un priekšlikumi 

nepieciešamajām izmaiņām, lai nodrošinātu VPR DI projekta un DI rīcības plāna 

kvalitatīvu ieviešanu. 

Vidzemes plānošanas reģiona DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu izstrādāja 

Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, iesaistot DI projekta 

sadarbības partnerus.  
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ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Šajā nodaļā sniegta aktuālā informācija par DI projekta mērķa grupām. Vidzemes 

plānošanas reģiona DI projektā ir trīs mērķa grupas:  

1) ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam 

(ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – BSAC) pakalpojumus (turpmāk – bērni 

BSAC); 

2) bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri 

dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar FT), un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes; 

3) pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts 

finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – 

VSAC) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī 

pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts 

ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte 

(I vai II invaliditātes grupa) (turpmāk – personas ar GRT).  

1.1. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ  

Saskaņā ar VPR DI plānā sniegto informāciju 2016. gadā 63,3% no Vidzemes 

plānošanas reģiona ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aizbildnībā, 24,9% 

audžuģimenēs, bet 11,8% uzturējās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. 2016. gadā ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu kopējais skaits visās VPR 

pašvaldībās bija 736 bērni jeb 2,1% no kopējā bērnu skaita reģionā1. 

2018. gadā ārpusģimenes aprūpē VPR atradās kopumā 701 bērns jeb 1,96% no 

kopējā bērnu skaita reģionā2. Salīdzinot ar 2016. gadu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu 

kopējais skaits ir samazinājies par 35 bērniem (-4,8%).  Bērnu skaits BSAC ir  samazinājies  

par  29 bērniem (-33,3%), aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits ir samazinājies par 27 

bērniem (-5,8%), bet bērnu skaits audžuģimenēs ir pieaudzis par 21 bērnu (+11,5%). 

Visvairāk bērnu 2018. gadā dzīvoja aizbildņu ģimenēs – 439 jeb 62,6% bērnu no visām 

VPR pašvaldībām. 2018. gadā audžuģimenēs atradās kopumā 204 jeb 29,1% bērnu no 

visām VPR pašvaldībām, izņemot Jaunpiebalgas novadu. BSAC 2018. gadā atradās 

kopumā 58 jeb 8,3% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. 

 

1 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 50.lpp. 

2 CSP, IRG040. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās 
un novados gada sākumā. 
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2020. gada beigās ārpusģimenes aprūpē VPR atradās 642 bērni jeb 1,81% no 

kopējā bērnu skaita reģionā3. Salīdzinot ar 2018. gadu, bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē 

Vidzemē samazinājies par 59 bērniem (-8,4%). Bērnu skaits BSAC kopš 2018. gada ir 

samazinājies par 17 bērniem (-29%), aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits ir samazinājies 

par 58 bērniem (-13%), bet bērnu skaits audžuģimenēs ir pieaudzis par 16 bērniem (+8%). 

Visvairāk bērnu 2020. gadā dzīvoja aizbildņu ģimenēs – 381 jeb 59% no visiem 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, audžuģimenēs atradās kopumā 220 jeb 34% 

bērnu, bet BSAC 2020. gadā atradās kopumā 41 jeb 6% no visiem ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem. 

Kopš DI plāna izstrādes sākuma 2016. gadā kopumā ārpusģimenes aprūpē esošo 

bērnu skaits samazinājies par 94 bērniem (-12,7%), par 85 bērniem samazinājies 

aizbildniecībā esošos bērnu skaits (-18%), par 46 bērniem samazinājies BSAC esošo bērnu 

skaits (-53%), savukārt audžuģimenēs esošo bērnu skaits pieaudzis par 37 bērniem (+20%).   

 

Attēls Nr.1: Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita izmaiņas VPR 2016. -2020. g.. 

Avots: VBTAI dati. 

BSAC ievietotu bērnu skaits un proporcija VPR pašvaldībās atšķiras, kas 

skaidrojams arī ar aizbildņu un audžuģimeņu skaitu un īpatsvaru reģiona pašvaldībās, kā 

arī ar pašvaldībās esošo BSAC pieejamību. 

Saskaņā ar VPR DI plānā sniegto informāciju 2017. gadā VPR teritorijā darbojās 

9 BSAC, kuros  kopumā uzturējās 198 bērni4. Kopš DI plāna izstrādes BSAC skaits VPR 

ir samazinājies – līdz  2021. gada decembrim slēgti 5 BSAC. Kopš 2016.gada par 122 

bērniem ir samazinājies Vidzemes BSAC esošo bērnu skaits. 2021. gada decembrī VPR 

esošajos BSAC uzturējās 76 bērni, no kuriem tikai 23 % jeb 18 bērni ir no VPR 

pašvaldībām. 

TABULA NR.1. ĀRPUSĢIMENES APRŪPES IESTĀDES UN TAJĀS ESOŠO BĒRNU 

SKAITS 2016., 2019. UN 2021. GADĀ. 

 

3 CSP, RIG010.  Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos 
(atbilstoši robežām 2022. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās. 

4 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 60.lpp. 

466 439
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183 204 220
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58 41

2016 2018 2020

aizbildniecībā audžuģimenē BSAC
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AVOTS: BSAC DATI. 

BSAC 2016 2019 

2021 

(t.sk. no Vidzemes) 

BSAC "Gaujiena", Apes novads 15 10 slēgts 

ĢAC "Zīļuks", Ērgļu novads 15 14 slēgts 

Grašu BC, Cesvaines novads 28 29 17 (0) 

Gulbenes BĢAC, Gulbenes novads 7 slēgts slēgts 

BJĀAAC "Ozoli", Madonas novads 23 11 12 (6) 

Skangaļu BASAC, Priekuļu novads 16 slēgts slēgts 

Smiltenes BĢAC, Smiltenes novads 11 9 3 (2) 

ĢAC "Saulīte", Valkas novads 20 slēgts slēgts 

Valmieras SOS BC, Valmiera 63 50 44  (10)  

Kopā 198 123 76 (18) 

1.2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM  

Saskaņā ar VPR DI plānā sniegto informāciju 2016. gadā VPR pašvaldībās 

dzīvoja kopumā 917 bērni ar invaliditāti jeb 2,53% no kopējā bērnu skaita reģionā5.  

 

Attēls Nr.2: Bērnu ar FT skaita izmaiņas VPR. 

Avots: VDEĀK dati. 

Salīdzinot ar 2016. gada datiem, 2021. gadā kopējais bērnu ar FT skaits VPR ir 

pieaudzis par 15 bērniem jeb 1,6%.  

Bērnu ar invaliditāti izvietojums pašvaldību griezumā proporcionāli atbilst 

kopējam iedzīvotāju un bērnu skaitam tajās. Bērnu ar invaliditāti īpatsvars ir 2,07-4,2 % 

no kopējā bērnu skaita pašvaldībās. Procentuāli no kopējā bērnu skaita visvairāk bērnu ar 

 

5 CSP, IRG040. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās 
un novados gada sākumā.  

917

926

932

2021 2019 2016
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FT ir Varakļānu novadā, bet vismazāk – Alūksnes novadā. No VPR pašvaldībās 

dzīvojošajiem 932 bērniem ar invaliditāti 289 jeb 31% bērnu ir nepieciešama īpaša 

kopšana. 

 

Attēls Nr.3: Bērnu ar FT, VPR pašvaldībās 2021. gada decembrī.  

Avots: VDEĀK dati. 

1.3. PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM  

Saskaņā ar VPR DI plānā sniegto informāciju 2016. gadā VPR pašvaldībās 

dzīvoja kopumā 19 129 pilngadīgas personas ar invaliditāti jeb 9% no kopējā iedzīvotāju 

skaita reģionā6. Salīdzinot ar 2016. gada datiem, 2019. gadā kopējais pilngadīgu personu 

ar invaliditāti skaits VPR ir pieaudzis par 2 789 personām, sasniedzot 21 918 jeb 11,8% no 

kopējā iedzīvotāju skaita reģionā 7 . 2021. gadā Vidzemes reģionā dzīvoja 21 306 

pilngadīgās personas ar invaliditāti, un tas sastāda 11,6% no kopējā iedzīvotāju skaita.  

2016. gadā 2 931 persona jeb 15,3% no personām ar invaliditāti bija personas ar 1. un 

2.grupas invaliditāti ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. 2019. gadā personu ar 1. 

un 2.grupas invaliditāti un psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaits ir pieaudzis par 

302 personām, kopumā aptverot 3 233 personas, savukārt 2021. gadā šo cilvēku skaits 

sarucis par 60, un kopumā Vidzemē 2021. gada beigās bija 21306 pilngadīgi cilvēki ar 

invaliditāti, t.sk 14,9% no tiem jeb 3173 ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.  

 

6 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 56.lpp.  

7 Aprēķins veikts, balstoties uz CSP datiem, ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, 
republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados.  
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Attēls Nr.4: Cilvēku ar invaliditāti skaita izmaiņas VPR 2016.-2021. g.. 

Avots: VDEĀK dati. 

 

Personu ar GRT izvietojums pašvaldību griezumā atbilst iedzīvotāju skaitam 

tajās, personu ar GRT proporcijai attiecībā pret kopējo personu ar invaliditāti skaitam esot 

8-21% diapazonā. 2021. gada decembrī visvairāk personu ar GRT no kopējā personu ar 

GRT skaita reģionā ir Valmieras novadā (30%), vismazāk – Varakļānu novadā – 1%.  

 

Attēls Nr.5: Personas ar GRT VPR pašvaldībās 2021. gadā.  

Avots: VDEĀK dati. 

Saskaņā ar VPR DI plānā sniegto informāciju 2016. gadā VPR teritorijā darbojās 

7 ilgstošas sociālās aprūpes iestādes vai to filiāles, kurās uzturējās 881 klients8. Līdz 2021. 

gada decembrim iestāžu skaits VPR ir samazinājies – uz 2020. gada janvāri VSAC 

“Latgale” filiāle “Lubāna” ir slēgta, bet PSAC “Lode” un VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā 

 

8 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 67.lpp. 
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3233 3173
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pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2.invaliditātes grupa

pārējie pieaugušie ar 1.-3.invaliditātes grupu
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37
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slimnīca” vairs nesniedz valsts finansētos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, jo Labklājības ministrija nav noslēgusi līgumus ar šiem 

pakalpojumu sniedzējiem par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu  sniegšanu. Klienti, kuriem bija nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tika pārvietoti uz citām institūcijām (saskaņā ar VPR 

rīcībā esošo informāciju9 klienti pārvietoti uz VSAC “Latgale” filiāli “Ezerkrasti”, filiāli 

“Mēmele” un filiāli “Litene”). Savukārt VSAC “Vidzeme” 2021. gadā, saskaņā ar LM 

rīkojumu, reorganizēta un pievienota VSAC “Zemgale”. 

TABULA NR.2. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDES UN 

TAJĀS ESOŠO PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TARUCĒJUMIEM SKAITS 

2016., 2019. UN 2021. GADĀ. 

 AVOTS: LM DATI. 

Nosaukums 2016 2019 2021 

Izmaiņas 

(salīdzinot 

2021.gadu ar 

2016.gadu) 

VSAC Latgale filiāle  

"Litene" 258 278 217 -41 

VSAC Zemgale filiāle  "Rūja" 

(līdz 2020. gada 31. 

decembrim – VSAC Vidzeme 

filiāle “Rūja") 266 266 250 -16 

VSAC Zemgale  filiāle 

"Valka" (līdz 2020. gada 31. 

decembrim – VSAC Vidzeme 

filiāle “Valka”) 90 92 85 -5 

VSIA "RNPC" 74 73 74 0 

PSAC "Lode" 94 

vairs nesniedz valsts 

apmaksātus ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus  -94 

VSAC Latgale filiāle 

"Lubāna" 69 likvidēta  -69 

VSIA "SPS" 30 

vairs nesniedz valsts 

apmaksātus ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus  -30 

 

9 VPR rīcībā ir informācija tikai par DI projekta ietvaros izvērtētajām personām. 
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Kopā 881 709 626 -255 

2. PROJEKTA “VIDZEME IEKĻAUJ” IETVAROS SNIEGTIE 

PAKALPOJUMI 

2.1. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ  

DI projekta ietvaros bērniem BSAC ir veikta bērnu individuālo vajadzību 

izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde. Līdz DI plāna apstiprināšanai DI 

projekta ietvaros individuālo atbalsta plānu izstrādāšana tika veikta kopumā 156 bērniem, 

kas uzturējās 9 VPR teritorijā esošajos BSAC. Lielākā daļa šo bērnu (102 jeb 65%) nebija 

no VPR pašvaldībām, bet no citiem reģioniem (lielākoties no Rīgas plānošanas reģiona). 

Bērni no VPR pašvaldībām uzturas arī citos reģionos esošajos BSAC. Kopumā līdz DI 

plāna apstiprināšanai individuālās vajadzības tika izvērtētas 54 bērniem no VPR 

pašvaldībām, kas uzturējās VPR teritorijā esošajos deviņos BSAC, un 26 VPR pašvaldību 

bērniem, kas uzturējās citu reģionu BSAC10. No 156 izvērtētajiem BSAC bērniem līdz 

2021. gada 31. decembrim 93 ir sasnieguši pilngadību.  

2.2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM  

Pirmajā izvērtēšanas kārtā līdz 2017. gada 12. aprīlim DI projekta ietvaros 

individuālās vajadzības tika izvērtētas 296 bērniem ar FT no VPR pašvaldībām11. Otrajā 

izvērtēšanas kārtā  laika posmā no 2017. gada 13. aprīļa līdz 2019. gada 31. decembrim 

individuālās vajadzības tika izvērtētas vēl papildu 144 bērniem ar FT. Trešajā izvērtēšanas 

kārtā, kas ilgst no 2020. gada 1.jūlija līdz 2022. gada 31. janvārim, tiks izvērtēti vēl 202 

bērni ar FT. Kopumā līdz 2021. gada 31.decembrim individuālie atbalsta plāni izstrādāti 

629 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vēl 13 bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem individuālo atbalsta plānu izstrāde tiks pabeigta 2022.gada janvārī, līdz ar to 

kopumā projekta ietvaros 642 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks veikts 

individuālo vajadzību izvērtējums un sagatavots individuālais atbalsta plāns.   

Novadu griezumā no visiem projektā izvērtētajiem  bērniem: 

• Valmieras novads – 32%;  

• Cēsu novads – 24%;  

• Gulbenes novads – 10,7%; 

• Madonas novads – 10,4%; 

• Smiltenes novads – 9,8%;  

• Alūksnes novads – 8,7%; 

 

10 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 45.-47.lpp. 

11 Turpat, 52.lpp. 
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• Valkas novads – 3,7%; 

• Varakļānu novads – 0,6%. 

 

Attēls Nr.6: Izvērtēto bērnu ar FT skaits VPR pašvaldībās.  

Avots: VPR dati. 

Papildu bērnu iesaiste projektā nepieciešama, lai sasniegtu iznākuma rādītāju – 

500 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos 

pakalpojumus. Vismaz 77 bērni, kuru vajadzības  iepriekš izvērtētas, nav uzsākuši 

pakalpojuma saņemšanu DI projekta ietvaros, jo: 

• 2 bērni ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 

• 5 bērni miruši; 

• 9 bērniem atkārtoti  nav noteikta invaliditāte; 

• 54 bērni sasnieguši 19 gadu vecumu; 

• 7 bērni pārcēlušies uz dzīvi ārpus VPR. 

Vēl 16 bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, nav uzsākuši pakalpojumu 

saņemšanu, līdz ar to ir risks, ka arī neiesaistīsies projektā. Iemesli tam, ka pakalpojumi 

netiek pieprasīti, ir ļoti dažādi – bērns mācās speciālajā izglītības iestādē, kurā tiek 

nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi, pusaudžu vecumā vairāki bērni atsakās saņemt 

pakalpojumus, pakalpojumu saņemšanu apgrūtina ārkārtējā situācijā valstī, iespējas nokļūt 

pie pakalpojumu sniedzējiem, u.c.  2023. gadā 18.gadu vecumu sasniegs vēl 19 bērni, kuri 

nav sākuši saņemt pakalpojumus.  

Līdz ar to no 629 izvērtētajiem bērniem 111 ir tie, kas nesaņems pakalpojumus 

vai kuriem ir ļoti augsts risks neuzsākt pakalpojumu saņemšanu projekta ietvaros. Tāpat 

29 projektā iesaistītie bērni, kas ir uzsākuši pakalpojumu saņemšanu un nav to izmantojuši 
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pilnā apmērā, projekta piedāvātās iespējas neturpina izmantot gan tādēļ, ka sasnieguši 

pilngadību, gan tādēļ, ka atkārtoti nav noteikta invaliditāte, gan citu iemeslu dēļ.  

No citiem reģioniem uz dzīvi VPR  pārcēlušies 7 bērni, kuru vajadzības izvērtētas 

citos reģionos vai VSAC  (2 no ZPR, 3 no RPR un 2 no bērnu VSAC). Šie bērni sākuši 

saņemt pakalpojumus VPR projekta ietvaros.  

Attīstoties pakalpojumu pieejamībai un likumisko pārstāvju iespējai izvēlēties 

pakalpojuma sniedzēju, ar 2018. gadu būtiski palielinās arī sniegto/ izmantoto 

pakalpojumu apjoms. Līdz 2021. gada beigām dažādus projektā pieejamos pakalpojumus 

saņēmuši 360 bērni jeb 72 % no DI projektā plānotā (56% no visiem, kuriem izstrādāti 

individuālie atbalsta plāni). Visvairāk pakalpojumu saņēmēju ir Valmieras novadā, kur 

pakalpojumus saņem 129 bērni ar funkcionāliem traucējumiem jeb 62 % no Valmieras 

novadā izvērtētajiem, savukārt procentuāli vismazāk bērnu no izvērtētajiem iesaistīti 

Valkas novadā – tikai 39 %.  

 

Attēls Nr.7: DI projektā izvērtēto bērnu ar FT skaits un  pakalpojumu saņēmēju skaits 

VPR pašvaldībās 

Avots: VPR dati. 

Dalījumā pa pakalpojumu grupām visvairāk – 327 bērni ar FT ir saņēmuši sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālās aprūpes pakalpojumus saņēmuši 75 bērni ar FT, 

atelpas brīža pakalpojumu 9 bērni, bet dienas aprūpes centra pakalpojumu - 4 bērni. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 130 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai 

audžuvecāki.  
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TABULA NR. 3. BĒRNI AR FT UN TO LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI VAI AUDŽUĢIMENES, KAS 

SAŅĒMUŠI PAKALPOJUMUS, 2016.-2021.G.  

AVOTS: VPR DATI. 

Pakalpojumu grupa Pakalpojumu saņēmušo klientu skaits 

Sociālā rehabilitācija 327 

Sociālā aprūpe 75 

Atelpas brīdis 9 

Dienas aprūpes centrs 4 

Sociālā  rehabilitācija bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem 

vai audžuģimenēm 
130 

Pašvaldībām kompensēti izdevumi par bērniem ar FT sniegtajiem sociālās 

aprūpes pakalpojumiem 82610 stundas (līdz 2019. gada 31.decembrim - 24876.5 stundas), 

9760 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodarbībām (līdz 2019. gada 31 .decembrim – 

4055 nodarbības), bet bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm par 1817  

sociālās rehabilitācijas nodarbībām (līdz 2019 .gada 31. decembrim – 761). 73% no 

kopējiem sniegtiem pakalpojumiem bērniem ar FT un to likumiskajiem pārstāvjiem vai 

audžuģimenēm ir sniegti 2019. gadā.  

TABULA NR. 4.  BĒRNIEM AR FT UN TO LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM VAI 

AUDŽUĢIMENĒM SNIEGTO PAKALPOJUMU APJOMS, 2016.-2021.G.  

AVOTS: VPR DATI. 

Pakalpojumu grupa Mērvienība 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

SOCIĀLĀS APRŪPES 

PAKALPOJUMS  Stunda 346 516 5639 18443 15273 42393 82610 

SOCIĀLĀ 

REHABILITĀCIJA,  

tai skaitā 

Sniegšanas 

reize - - 1177 2878 1251 4454 9760 

Fizioterapija    345 899 296 1248 2788 

Kanisterapija    105 301 143 509 1058 

Masāža    237 199 70 325 831 

Montesori    102 158 123 399 782 

Hidroterapija    89 126 65 326 606 

Mākslu terapija    91 158 109 306 664 

Tomatis terapija    92 314 73 69 548 

ABA terapija     6 39 448 493 

Ergoterapija    24 109 58 178 369 

Smilšu terapija    48 146 65 117 376 

Audiologopēds     93 44 180 317 

Logopēds     62 18 212 292 

Psihologs    42 36 60 91 229 
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Pakalpojumu grupa Mērvienība 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Citas terapijas    2 271 88 46 407 

SOCIĀLĀ 

REHABILITĀCIJA  

LIKUMISKAJIEM 

PĀRSTĀVJIEM,  

tai skaitā 

Sniegšanas 

reize - - 284 610 505 418 1817 

     Fizioterapija    232 496 431 301 1460 

Psihologs/ psihoterapeits    51 114 74 93 332 

Rehabilitologs    1    1 

Masāža       24 24 

ATELPAS BRĪDIS 

Diena/ 

Diennakts 2 15 81 42 8 12 160 

DIENAS APRŪPES 

CENTRS Stunda    129 110 175 414 

 

Kopumā bērniem ar FT sniegti 65 veidu sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, no 

kuriem visvairāk izmantots šādu speciālistu atbalsts – fizioterapija (26%), kanisterapija 

(11%), ārstnieciskā masāža, montesori, hidroterapija (katra 8%). Bērnu ar FT vecāki 

visbiežāk ir saņēmuši fizioterapeita (80%) un psihologa/ psihoterapeita (18%) 

pakalpojumus.   

Visvairāk sociālās aprūpes pakalpojumu (42% no kopējā sniegto pakalpojumu 

apjoma) sniegti Smiltenes novada pašvaldībā, savukārt rehabilitācijas pakalpojumi 

visvairāk sniegti Valmieras novada pašvaldībā – 35%, Cēsu novadā – 22% un Madonas 

novadā – 13% no kopējā sniegto pakalpojumu apjoma. Aktīvākie rehabilitācijas 

pakalpojumu saņēmēji pēc pakalpojuma apjoma bijuši Cēsu un Valmieras  novada bērnu 

ar FT  likumiskie pārstāvji, ~ 30% no visa pakalpojuma apjoma saņēmuši katra šī novada 

iedzīvotāji. Atelpas brīža pakalpojumu lielākoties izmantojuši Cēsu novada iedzīvotāji – 

80% no saņemtā pakalpojuma apjoma, citu novadu iedzīvotāji izmantojuši maz vai nav 

izmantojuši vispār, ņemot vērā ļoti ierobežoto pakalpojumu sniedzēju skaitu, kas nodrošina 

šo pakalpojumu. Cēsu novada iedzīvotāji izmantojuši DAC pakalpojumus Siguldas 

novadā, ņemot vērā to, ka uz vietas pašvaldībā šāds pakalpojums nav pieejams.  
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TABULA NR. 5. SNIEGTO PAKALPOJUMU APJOMS VPR PAŠVALDĪBĀS PA PAKALPOJUMU 

GRUPĀM, 2016.-2021.G. AVOTS: VPR DATI. 

Pašvaldība 

Sociālā 

aprūpe 

(Stundas) 

Rehabilitācija 

bērniem ar FT 

(Nodarbības) 

Rehabilitācija 

likumiskajiem 

pārstāvjiem 

(Nodarbības) 

Atelpas 

brīdis 

(Diena/ 

diennakts) 

Dienas 

aprūpes 

centrs 

(Stunda) 

Smiltenes nov. 34270 685 120 26   

Valmieras nov. 25701 3451  553 5   

Cēsu nov. 7163 2133 558 129 277 

Alūksnes nov. 7702 888 70   137 

Valkas nov. 7622 154 58     

Gulbenes nov.  80 1154 287     

Madonas nov.  72 1265 171     

Varakļānu nov.   30       

Kopā 82610 9760 1817 160 414 

Pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un to vecākiem nodrošina kopumā 183 

dažādi pakalpojumu sniedzēji, t.sk. 97 sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Visvairāk 

sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar FT nodrošina   biedrība 

“Brīnummāja” (75 bērniem), Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS 

bērnu ciemats (64 bērniem), SIA “Valmieras (agrāk Vidzemes) olimpiskais centrs” (54 

bērniem), SIA “Vidzemes slimnīca” (45 bērnam),  biedrība “Mēs saviem bērniem” (34 

bērniem), SIA “Tavai un manai veselībai” (22 bērniem),  Fonds “Rehabilitācijas centrs 

“Poga”” (19 bērniem).  

Kopš DI projekta sākuma VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par 

pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT 594597,97 EUR apmērā. 52% no izmaksām, kas 

kompensētas pašvaldībām, veiktas 2021.gadā, 2019.gadā kompensēti 23% no izmaksām, 

bet 2020. gadā – 16%. 2020.gadā kompensēto izmaksu apjoms sarucis, ņemot vērā COVID 

19 epidēmijas sākumu, kad liela daļa pakalpojumu bija slēgti. Pašvaldību griezumā no 

kopējām VPR kompensētām izmaksām visvairāk izmaksas kompensētas Valmieras 

novadam (34%), Smiltenes novadam  (24%) un Cēsu novadam (15%). 
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TABULA NR. 6 VPR PAŠVALDĪBĀM KOMPENSĒTIE IZDEVUMI  

PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU BĒRNIEM AR FT, 2016.-2021. GADĀ 

AVOTS: VPR DATI. 

Pašvaldība 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Alūksnes nov.   7038,07 8901,41 3144,34 34599,49 53683,31 

Cēsu nov. 58 567 16991,59 21033,19 13562,09 38854,58 91066,45 

Gulbenes nov.   500 9535 4330 14754,40 29119,40 

Madonas nov.   1618,22 12482,38 3534,16 21866,60 39501,36 

Smiltenes nov.   16262,67 40802,20 24356,73 62073,93 143495,53 

Valkas nov.   3194,72 6169,63 5285,29 22328,93 36978,57 

Valmieras nov. 881,75 1979,61 9 021,57 34 012,05 40514,76 113373,61 199783,35 

Varakļānu nov.    970   970 

Kopā 939,75 2546,61 54626,84 133905,86 94727,37 307851,54 594597,97 

Ņemot vērā to, ka kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem VPR veic, 

pamatojoties uz pašvaldību vienu reizi ceturksnī iesniegtajām atskaitēm,  pakalpojumi, kas 

sniegti 2021.gada 4.ceturksnī, vēl nav kompensēti no projekta līdzekļiem (aptuvenā summa 

90 953  EUR).  

2.3. CILVĒKI AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM  

Līdz 2017. gada 12. aprīlim DI projekta ietvaros individuālās vajadzības tika 

izvērtētas kopumā 208 personām ar GRT12. Laika posmā no 2017. gada 13. aprīļa līdz 

2020. gada 30.jūnijam individuālās vajadzības tika izvērtētas 268 personām ar GRT. 2021. 

gada jūlijā uzsākta personu ar GRT izvērtēšanas 3.kārta, līdz 2021. gada 31. decembrim 

izvērtētas 39 cilvēku vajadzības, bet kopumā plānots izvērtēt vēl vismaz 61 cilvēku 

individuālās vajadzības. No 515 projektā iesaistītajiem pieaugušajiem ar garīga rakstura 

traucējumiem, 79 cilvēki izvērtēti valsts sociālās aprūpes centros. Papildu cilvēku iesaiste 

nepieciešama, jo 18 no izvērtētajiem cilvēkiem ir miruši, virkne iesaistīto bieži pārdomā 

un atsakās saņemt pakalpojumus, salīdzinoši daudziem cilvēkiem nepieciešams ilgs laiks, 

lai viņi uzsāktu pakalpojumu saņemšanu, tāpat cilvēki pāris reizes izmēģina pakalpojumu 

un neturpina to saņemt. 

Pašvaldību griezumā visvairāk izvērtēto personu ar GRT ir no Valmieras novada 

(23%), Cēsu novada (17%) un Smiltenes novada (13%). No visām izvērtētajām personām  

15% ir VSAC klienti.  

Pakalpojumu sniegšana personām ar GRT uzsākta 2018. gadā, kad pakalpojumi 

sniegti 47 personām. 2019. gadā pakalpojumus saņēma jau 86 personas. Kopumā kopš 

2018. gada pakalpojumus saņēmušas 179 personas ar GRT (unikālās personas) jeb 41% no 

 

12 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 52.lpp. 
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DI projektā plānotā. Visvairāk pakalpojumu saņēmēju ir no Valmieras (26%), Cēsu (23%) 

un Madonas (18%) novadiem. 

 

Attēls Nr.8: Personu ar GRT skaits (unikālās personas), kas izvērtētas un 

saņēmušas pakalpojumus no DI projekta, 2018.-2021.g.  

Avots: VPR dati. 

Dalījumā pa pakalpojumu grupām visvairāk – 90 personas ar GRT ir saņēmušas 

speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, 79 cilvēki saņēmuši dienas aprūpes centra 

pakalpojumus,  grupu mājas pakalpojumus saņēmušas 54 personas ar GRT, specializētās 

darbnīcas pakalpojumu saņēmušas 45 personas, Atelpas brīža pakalpojumu – 2 personas, 

bet aprūpi mājās – 3  cilvēki.  

Kopumā līdz 31.12.2021. uz dzīvi sabiedrībā pārcēlušies 28 no projekta ietvaros 

VSAC izvērtētiem cilvēkiem: 

1. No VSAC uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā pārcēlušies 18 cilvēki, kuru 

sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā notikusi atbilstoši LM 

izstrādātajām "Vadlīnijas sociālā rehabilitācijas pakalpojuma 

organizēšanai pusceļa mājā personām ar garīga rakstura traucējumiem". 

Pieci cilvēki saņem pakalpojumus Valmierā grupu mājā "VANAGS", 3 

saņem grupu mājas  pakalpojumus Siguldā, 1 saņēmis grupu mājas 

pakalpojumu Siguldā (miris), 1 pārcēlies uz dzīvi Lubānā un sācis saņemt 

pakalpojumu "Aprūpe mājās", 1 – Gulbenē (atgriezies VSAC), 6 saņem 

grupu dzīvokļa "Saulrīti" pakalpojumus, 1 pārcēlies uz dzīvi Strenču 

novadā.  
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2. No VSAC uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā pārcēlušies kopumā 10 cilvēki, 

kuru sagatavošana notikusi projekta ietvaros - 3 uz grupu māju Drustu 

pagasta Gatartā, 1 uz Daugavpili, 2 uz grupu dzīvokli Valkā, 3 uz grupu 

dzīvokli Cēsu novada Spārē, 1 uz Camphill Rožkalni. 

TABULA NR. 7.  PERSONAS AR GRT, KAS SAŅĒMUŠI PAKALPOJUMUS, 2018.-2021. GADĀ. 

AVOTS: VPR DATI. 

Pakalpojumu grupa 
Pakalpojumu saņēmušo 

klientu skaits 

Speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts 90 

tai skaitā no VSAC iznākušie 1 

Grupu māja (dzīvoklis)  54 

tai skaitā no VSAC iznākušie 16 

Atelpas brīdis jeb īslaicīgā sociālā 

aprūpe 2 

Dienas aprūpes centrs   79 

tai skaitā no VSAC iznākušie 7 

Specializētā darbnīca 45 

tai skaitā no VSAC iznākušie  7 

Aprūpe mājās 3 

tai skaitā no VSAC iznākušie 1 

 

Vidzemē joprojām netiek nodrošinātas Atbalsta grupas vai grupu nodarbības 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem,  savukārt grupu mājas, specializēto darbīcu un 

dienas aprūpes centru pakalpojumu izmantošana ļoti atkarīga no pašvaldību ERAF DI 

projektu īstenošanas progresa.   

TABULA NR. 8. PERSONĀM AR GRT SNIEGTO  PAKALPOJUMU APJOMS, 2018.-2021. 

GADĀ 

AVOTS: VPR DATI. 

Pakalpojumu grupa Mērvienība 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Grupu māja (dzīvoklis) Diennakts 197 2168 6805 7758 16928 

Speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts, t.sk.  

Stunda 

347 1135 1309 326 3117 

Fizioterapija Stunda 135 519 533 142 1329 

Mākslas terapija Stunda 178 314 304 89 885 

Mūzikas terapija Stunda  150 168 17 335 
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Pakalpojumu grupa Mērvienība 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Masāža Stunda  64 98  162 

Psihologa konsultācija Stunda 1 33 79 44 157 

Ergoterapija Stunda   90 11 101 

Tomatis terapija Stunda 13 33 13  59 

Kanisterapija Stunda 20 22   42 

Smilšu terapija Stunda   20 20 40 

Uztura speciālists Stunda   4 3 7 

Aprūpe mājās (regulāri) Stunda  474 741 233 1448 

Specializētā darbnīca Diena  267 2021 4271 6559 

Dienas aprūpes centrs  Diena 25 38 1611 5887 7561 

Atelpas brīdis jeb Īslaicīgā 

sociālā aprūpe 

Diennakts 

15 21   36 

 

Attiecībā uz speciālistu konsultācijām un individuālo atbalstu personām ar GRT 

no kopējā sniegtā speciālistu konsultāciju un individuālo atbalsta apjoma visbiežāk sniegti  

fizioterapijas (43%), mākslas terapijas (28%) un mūzikas terapijas (11%) pakalpojumi. 

TABULA NR. 9. VPR PAŠVALDĪBĀS SNIEGTO PAKALPOJUMU APJOMS PA PAKALPOJUMU 

GRUPĀM PERSONĀM AR GRT, 2018.-2021. GADĀ  

AVOTS: VPR DATI. 

Pašvaldība 

Grupu māja 

(dzīvoklis) 

(Diennakts) 

Dienas 

aprūpes 

centrs 

(Diena) 

Specializētā 

darbnīca 

(Diena) 

Speciālistu 

konsultācija

s un 

individuālai

s atbalsts 

(Stunda) 

Aprūpe 

mājās 

(Stunda) 

Atelpas 

brīdis 

(Diennakts) 

Valmieras nov. 12785 2668 5232 382   

Smiltenes nov. 1934 652 518 12   

Cēsu nov. 495 828 272 1115  36 

Madonas novads 584 2092 237 1558 1448  

Alūksnes nov.  353  33   

Valkas nov. 1130 953 300 17   

Varakļānu nov.  15     

Gulbenes nov.        

Kopā 16928 7561 6559 3117 1448 36 

 

Dalījumā par pakalpojumu grupām redzams, ka visvairāk speciālistu konsultāciju 

un individuālā atbalsta sniegts Madonas un Cēsu novados. Grupu māju (dzīvokļu) 
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pakalpojums visvairāk ticis sniegts Valmieras novadā, ņemot vērā to, ka Valmieras pilsētā 

kopš 2019. gada darbojas šāds pakalpojums. Smiltenes novada Drustu pagasta Gatartā 

2021. gada vasarā izveidota grupu māja, kā arī grupu mājas pakalpojumi tieks sniegti 

Valkas novada 2021. gadā izveidotajā pakalpojumā. Specializēto darbnīcu pakalpojumus 

pašvaldības lielākoties pērk no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, 2021. gadā šāds 

pakalpojums izveidots Smiltenes novada Drustu pagasta Gatartā un Cēsu novada Priekuļu 

pagasta Priekuļos. Dienas aprūpes centra pakalpojumi tiek sniegti visos novados, izņemot 

Gulbenes novadu. Lielākoties pašvaldības pakalpojumu iepērk no privātajiem 

pakalpojumu sniedzējiem, DI ERAF ietvaros šādi pakalpojumi izveidoti un darbojas 

Madonas novada Lubānā un Madonā, Alūksnes novadā un Valkas novadā. Pakalpojuma 

siedzēju trūkuma dēļ faktiski netiek izmantots īslaicīgas sociālās aprūpes jeb Atelpas brīža 

pakalpojums.  

Pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT nodrošina kopumā 37 pakalpojumu 

sniedzējs. Visvairāk VPR pašvaldību sadarbojas ar biedrību “Cerību spārni”, biedrību 

“Latvijas Samariešu apvienība”, nodibinājumu “Fonds “Iespēju tilts””.  

Kopš DI projekta sākuma VPR kompensējis pašvaldībām izmaksas par sniegtiem 

pakalpojumiem personām ar GRT 624169,73 EUR (līdz  2019. gadam 58 585,22 EUR) 

apmērā. Lielākā daļa izmaksu (71%) kompensētas 2021. gadā. Pašvaldību griezumā no 

kopējām VPR kompensētajām izmaksām pašvaldībām par sniegtiem pakalpojumiem 

personām ar GRT  visvairāk izmaksas kompensētas Valmieras novadam (56%), Smiltenes 

Madonas novadam (16%) un Smiltenes novadam (10%).  

TABULA NR. 10 VPR PAŠVALDĪBĀM KOMPENSĒTIE IZDEVUMI PAR PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANU PERSONĀM AR GRT, 2018.-2021. GADĀ  

AVOTS: VPR DATI 

Pašvaldība 2018 2019 2020 2021 Kopā 

Alūksnes novads 260 140 260 7740,81 8400,81 

Cēsu novads 3134,15 10871,64 7903,88 37185,69 59095,36 

Madonas novads 360,36 9136,60 13853,64 77217,03 100594,63 

Smiltenes novads 2531,20 8606,48 6942,28 43240,86 61325,82 

Valkas novads - 140 1280,12 45768,63 47188,75 

Valmieras novads 2940 20437,79 91692 232169,22 347239,01 

Varakļānu novads - - - 325,35 325,35 

Gulbenes novads - - - - - 

Pavisam 9225,71 49359,51 121936,92 443647,59 624169,73 

 

Ņemot vērā to, ka kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem VPR veic, 

pamatojoties uz pašvaldību vienu reizi ceturksnī iesniegtajām atskaitēm,  pakalpojumi, kas 

sniegti līdz 2021. gada 31.decembrim, vēl nav kompensēti no projekta līdzekļiem 

(aptuvenā summa 127 424  EUR).  
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3. VSAC UN BSAC SPECIĀLISTU APMĀCĪBAS  

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” 

ietvaros norisinājušās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) 

“Latgale” filiāles “Litene” un VSAC “Zemgale” filiāļu “Valka” un “Rūja” darbiniekiem 

par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem. Apmācības vadīja biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” un biedrības 

“Papardes zieds” speciālisti. Apmācību mērķis  - sniegt valsts sociālās aprūpes centra 

darbiniekiem papildus zināšanas, lai veiksmīgāk sagatavotu cilvēku ar garīga rakstura 

traucējumiem dzīvei sabiedrībā.Kopumā apmācībās piedalījās 31 speciālists, t.sk. 15 no 

filiāles “Litene”, 13 no filiāles “Rūja” un 3 no filiāles “Valka”.  

 

Attēls Nr.9: VSAC darbinieku atziņas pēc apmācībām.  

Avots: VPR dati. 

 

Vidzemes plānošanas reģions 2021.gada rudenī veicis reorganizējamo BSAC 

aptauju par apmācību tēmām, kuras nepieciešams nodrošināt, lai īstenotu pāreju uz ĢVPP 

pakalpojumu sniegšanu. Pamatojoties uz veikto aptauju, Vidzemes plānošanas reģions 

sadarbībā ar “Centrs Dardedze” īstenojis apmācības bērnu sociālās aprūpes centru 

darbiniekiem par pusaudža vecumposmu un bērnu tiesību jautājumiem. Tās organizētas kā 

daļa no plašāka pasākumu kopuma deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” 

ietvaros, lai pilnveidotu šo iestāžu pārstāvju zināšanas par ģimeniskai videi pietuvināta 
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pakalpojuma izveidi. Apmācības turpināsies 2022.gadā, piedāvājot apmācības par 

sekojošām tēmām: 

• Sarežģīti bērni un motivācija. 

• Emociju un uzvedības traucējumi bērniem un pusaudžiem. 

• Palīdzība  pusaudžiem ar autismu un autiskā spektra traucējumiem. 

Saskarsmes īpatnības. 

• Praktiskās metodes darbā ar jauniešiem, kuriem ir procesu atkarības. 

• Adaptācijas grūtības un neelastīga uzvedība. 

• Pozitīvā disciplinēšana. Robežu noteikšana. 
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4. VIENOTĀ DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS 

STRATĒĢIJAS PASĀKUMU PLĀNA IETVAROS ĪSTENOTĀS 

AKTIVITĀTES  

VPR DI plāns paredz īstenot arī vairākas aktivitātes, kas saistītas ar SBSP 

sniedzēju, sociālo dienestu un arī sabiedrības izglītošanu par DI procesu. Lai īstenotu DI 

plānā noteikto aktivitāšu ieviešanu, VPR kopīgi ar LM un citiem plānošanas reģioniem 

īsteno Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna (turpmāk 

– Komunikāciju plāns) aktivitātes.  

Kopš DI projekta uzsākšanas VPR regulāri nodrošinājis publikācijas par projekta 

aktualitātēm reģionālajos un nacionālajos medijos, sociālajos tīklos un VPR mājaslapā, kā 

arī aktīvi sadarbojies ar pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem dienestiem un pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālistiem, lai izplatītu informāciju par DI projekta ieviešanu. VPR 

sniedz informāciju par aktualitātēm arī  DI projekta Facebook kontā. 

DI projekta ietvaros īstenoti semināri un konferences DI procesā iesaistītajiem: 

● Seminārs “Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas 

gaita un aktualitātes”, Smiltenē, 20.04.2017.;  

● Konference “Deinstitucionalizācijas spēles noteikumi”, Smiltenē, 

28.11.2018.; 

● Apmācības VPR pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem seminārā 

“Cilvēcīgi par svarīgo”, Cēsīs, 25.04.2019.; 

● Seminārs “Deinstitucionalizācijas horizonts – vai sasniedzams?”, Priekuļos, 

25.09.2019.;  

● Konference “Inovatīvi sociālie pakalpojumi” Valmierā,  25.02.2020.;  

● 5 informatīvi pasākumi par DI procesu un iesaistīto institūciju individuālām 

darbībām projektu īstenošanā 25.09.2020. Valmierā, 08.10.2020. Alūksnē, 

09.10.2020. Smiltenē, 15.10.2020. Cēsīs, 22.10.2020. Madonā;  

● Informatīvais pasākums par pašvaldību nepieciešamajām darbībām sociālo 

pakalpojumu veidošanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 01.-

02.07.2020. Rīgā.  

 

Atbilstoši Komunikāciju plānam īstenotas arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju 

apmācības: 

● 23.09.2020. Tirzas pagastā, Gulbenes novadā par vispārējo pakalpojumu 

sniedzēju lomu darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; 

● 19.02.2021. ZOOM platformā par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu 

darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 
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● 17.08.2021. ZOOM platformā par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu 

darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.  

 

Līdz 2021 gada 31. decembrim VPR īstenojis arī pieredzes apmaiņas braucienus 

esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju, PR un PV pārstāvjiem un 

medijiem par DI procesu īstenošanas pieredzi Latvijā: 

● Labās prakses piemēri, sniedzot pakalpojumus pilngadīgām personām ar 

GRT. Piedalās sociālo dienestu darbinieki. 2017. gada novembris, Jelgava – 

Rīga – Sigulda. 

● Ārpusģimenes aprūpes labie piemēri, sadarbojoties pašvaldībai un sociālajam 

dienestam. Piedalās bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieki, mediji. 2018. 

gada aprīlis, Kandava – Tukums. 

● Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācija un sociālā dienesta labā 

prakse DI. Piedalās sociālo dienestu darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, 

mediji. 2018. gada maijs, Liepāja.  

● Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo pakalpojumu saņemšanas 

vietas un pašvaldības labā prakse, nodrošinot pakalpojumus cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem. Piedalās sociālo dienestu darbinieki, sociālo 

pakalpojumu sniedzēji. 2018. gada septembris, Rīga – Līgatne. 

● Pieredzes apmaiņas brauciens “Kas vērtīgāks – zivs vai makšķere?” Piedalās 

pašvaldību deputāti. 2020. gada 18. februāris, Sigulda, Rīga. 

● Pieredzes apmaiņas braucieni bērnu sociālās aprūpes centru speciālistiem, 

pašvaldību politiķiem un sociālo dienestu darbiniekiem ģimeniskai videi 

pietuvināta pakalpojuma un jauniešu mājas pakalpojuma nodrošināšanai. 

2021. gada 25. augusts, Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts; 2021. gada 

8. septembris Jelgavas novads, Elejas pagasts. 

Lai nodrošinātu viegli uztveramu informāciju par iespējām DI projekta ietvaros 

saņemt dažāda veida pakalpojumus, izveidotas infografikas par atelpas brīža pakalpojumu, 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 

vecākiem, sociālās aprūpes pakalpojumiem un par pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem.  2018. gada nogalē sagatavots VPR pirmais tematiskais izdevums 

“Deinstitucionalizācija Vidzemē”, bet otrais tematiskais izdevums dienasgaismu ieraudzīja 

2020. gada jūnijā.  

Projekta ietvaros arī organizētas 2 Facebook tiešraides – 2021. gada 15. aprīlī 

“Pēcpusdienas saruna par atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj””, 13. maijā “Pēcpusdienas saruna par 

atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas projektā 

“Vidzeme iekļauj””, lai informētu sabiedrību par projekta ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem, iespējām iesaistīties projektā.   
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2018. un 2019. gadā īstenoti informatīvi un motivējoši pasākumi potenciālajiem 

aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm: 

● Četri sarunu vakari «Bērns bērnu namā un es» potenciālajiem adoptētājiem, 

audžuģimenēm, aizbildņiem un viesģimenēm. Norisinājās Valmierā, Cēsīs, 

Madonā un Alūksnē.  

● Nometne «Diennakts dabā» bērniem no BSAC un potenciālajiem 

audžuvecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un viņu bērniem. 

● Izglītojošs seminārs “Pusaudžu garīgā veselība” potenciālajiem 

audžuvecākiem, adoptētājiem un aizbildņiem, kuru vadīja bērnu 

psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. 

DI projekta ietvaros notikušas arī 10 integrējošas nometnes bērniem un viņu 

ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm – 2018. gadā 

Skujenes pagastā, 2019. gadā Ķoņu pagastā, 2020. gadā Līgatnes pagastā, 2021. gadā 

Jaungulbenes pagastā. Nometnēs kopumā piedalījušies aptuveni 310 cilvēku.  

 

Attēls Nr.10: Nometņu dalībnieku atziņas.  

Avots: VPR dati. 

 

 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju nodrošinātas arī aktivitātes kampaņas 

“Cilvēks, nevis diagnoze” organizēšanā.  
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5. SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI 

VPR 

Šajā nodaļā sniegta informācija par VPR teritorijā esošajiem SBSP sniedzējiem, 

kuri atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam un ir reģistrēti 

LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pārskats par SPSR reģistrētajiem 

pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumus DI projekta mērķa grupām, 

pievienots Pielikumā nr.1. 

 

5.1. SBSP SNIEDZĒJI BĒRNIEM ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ  

Kopš VPR DI plāna izstrādes brīža notikušas vairākas izmaiņas pakalpojumu 

sniegšanā bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, un bērniem ārpusģimenes aprūpē 

(skat. sadaļu 1.1. Bērni BSAC). Izmaiņas ietekmējusi gan audžuģimeņu kustības attīstība, 

gan sabiedrības lielāka izpratne par bez vecāku gādības un ārpusģimenes aprūpē esošajiem 

bērniem nepieciešamo atbalstu.  

DI plāna izstrādes brīdī VPR teritorijā pakalpojumus bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem saskaņā ar SPSR datiem, 

pašvaldību sniegto informāciju un citu publiski pieejamo informāciju nodrošināja 3 

pašvaldību iestādes un 11 privātās iestādes (no tām 1 nav reģistrēta SPSR).  

2021. gada beigās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem Vidzemē, 

saskaņā ar SPSR informāciju, sniedz 4 iestādes: 

● Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"; 

● Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS Bērnu ciemats 

Valmierā un Valkā;  

● Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs 

"Ozoli"; 

● Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs (jauniešu māja).  

 

No VPR DI plāna izstrādes brīža līdz 2021. gada 31. decembrim savu darbību 

izbeigušas 5 bērnu ilgstošas sociālās aprūpes iestādes – Valkas novada ģimenes atbalsta 

centrs "Saulīte", Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs "Zīļuks", bērnu sociālās 

aprūpes centrs "Gaujiena", Gulbenes Bērnu un ģimenes atbalsta centrs slēgti, ņemot vērā 

bērnu skaita samazināšanos iestādēs, savukārt Skangaļu BASAC slēgts finansiālu 

apsvērumu pēc.  
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Valkas novada pašvaldībā DI ERAF projekta ietvaros izveidots ģimeniskai videi 

pietuvināts pakalpojums 8 bērniem, pakalpojuma sniegšana deleģēta Latvijas SOS bērnu 

ciematu asociācijas Valmieras SOS Bērnu ciematam, pakalpojums reģistrēts Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2021. gada 25. novembrī. Līdz 2021. gada beigām 

nevienam bērnam pakalpojums vēl nav sniegts.  

 
Attēls nr.11 Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas 

novadā. 

Foto: Valkas novada pašvaldība 

5.2. SBSP SNIEDZĒJI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM 

TRAUCĒJUMIEM  

Salīdzinot situāciju VPR DI plāna izstrādes laikā un līdz  31.12.2021., kopumā 

SBSP sniedzēju skaits VPR pašvaldībās būtiski nav mainījies, taču ir palielinājies 

pakalpojumu klāsts, ko piedāvā pakalpojumu sniedzēji, kā arī pieaugusi šo pakalpojumu 

sniedzēju loma kvalitatīvu SBSP sniegšanā bērniem ar FT.  DI projekta ietvaros SBSP 

sniegšanā bērniem ar FT nozīmīgi pašvaldību sadarbības partneri ir nevalstiskās 

organizācijas – biedrība “Brīnummāja”, biedrība “Mēs saviem bērniem”, Latvijas SOS 

Bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrs.  

Bērniem ar FT DI projekta ietvaros ļoti nozīmīgu pakalpojumu apjomu sniedz 

sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kā arī ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 
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personu reģistrā vai ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vai 

psihologi, kuri atbilst Psihologu likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības 

prasībām, taču šie pakalpojumu sniedzēji nav reģistrēti SPSR. 

DI ERAF projektu ietvaros izveidoti 2 jauni pakalpojumi bērniem ar FT – 

Alūksnē, kur izveidots Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes dienas aprūpes centrs 

bērniem "Saules Zaķi" (reģistrēts SPSR 21.07.2021.) un Cēsu novada Amatas pagasta 

Spāres ciemā, kur projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centru izveidoja 

Amatas novada pašvaldība, bet pakalpojuma sniegšana deleģēta biedrībai "Cerību spārni" 

(reģistrēts SPSR 21.06.2021.). Nevienā no šiem pakalpojumiem līdz 2021. gada beigām 

pakalpojumu sniegšana nav uzsākta. 

 

5.3. SBSP SNIEDZĒJI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA 

TRAUCĒJUMIEM  

Kopš VPR DI plāna apstiprināšanas, pašvaldībām īstenojot ERAF DI projektus, 

kā arī turpinot pakalpojumu sniegšanu jau esošajos pakalpojumos, Vidzemē nodrošinātas 

iespējas 90 cilvēkiem ar GRT saņemt viņu vajadzībām atbilstošus grupu dzīvokļu 

pakalpojumus: 

• Valmierā – Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālo pakalpojumu 

centrs "Vanags" (Valmieras pilsētas pašvaldības iepirkts pakalpojuma sniedzējs, 16 

vietas);  

• Valkā – biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Vidzemes komitejas grupu 

dzīvokļi (Valkas novada pašvaldības deleģējums, 16 vietas);  

• Drustu pagasta Gatartas grupu dzīvokļi "KĀRKLI"  (Raunas novada sociālā 

dienesta struktūrvienība, 8 vietas); 

• Biedrības "Cerību spārni" grupu dzīvokļi “Spāre” (Amatas novada 

pašvaldības deleģējums, 10 vietas); 

• tāpat grupu dzīvokļu pakalpojumu turpina sniegt Camphill nodibinājums 

"Rožkalni", nodrošinot grupu mājas pakalpojumus 10 cilvēkiem, kā arī Valsts 

sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāles "Rūja" grupu dzīvoklis "Saulrīti", kurā tiek 

sniegti pakalpojumi 30 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.  
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Attēls nr.12. Grupu māja Cēsu novada Spāres ciemā 

Foto: Amatas novada pašvaldība 

Lai nodrošinātu socializēšanās iespējas, prasmju atjaunošanu vai saglabāšanu, 

pašvaldību ERAF DI projektu ietvaros, kā arī dažādu organizāciju attīstīto pakalpojumu 

ietvaros, Vidzemē nodrošinātas iespējas saņemt arī cilvēkiem ar GRT atbilstošus dienas 

aprūpes centra pakalpojumus (kopumā 117 klientu vietas): 

• Lubānas novada dienas aprūpes centrs "Eglāji" (pašvaldības 

struktūrvienība, 13 vietas) 

• Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība Dienas aprūpes 

centrs "Saules stars" (pašvaldības struktūrvienība, 20 vietas); 

• Priekuļu novada Sociālā dienesta dienas aprūpes centrs (pašvaldības 

struktūrvienība, 15 vietas); 

• Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Valkas komitejas dienas aprūpes centrs 

"Valka" (Valkas novada pašvaldības deleģējums, 24 vietas); 

• Biedrības "Cerību spārni" dienas aprūpes centrs “Spāre” (Amatas novada 

pašvaldības deleģējums,10 vietas); 

• Tāpat pakalpojumus turpina sniegt nodibinājuma "Fonds "Iespēju tilts"" 

dienas aprūpes centrs "Stropiņš" Valmierā (15 vietas), kā arī 2020. gadā pakalpojumu 

sniegšanu uzsācis kopienas centrs "Baltā ūdensroze" Madonā (20 vietas). 

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem darba prasmju apguves veicināšanai 

Vidzemē izveidotas specializētās darbnīcas, nodrošinot kopumā 95 klientu vietas:  

• Drustu pagasta Gatartas specializētās darbnīcas  "KĀRKLI" – kokapstrāde 

un keramika  (Raunas novada sociālā dienesta struktūrvienība, 11 vietas);  

• Naukšēnu novada pašvaldības sociālā dienesta specializētās darbnīcas 

“Mazaldari” – keramika ( 8 vietas); 
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• Priekuļu novada Sociālā dienesta dienas aprūpes centra specializētās 

darbnīcas – sveču darbnīca (10 vietas); 

• Biedrības "Cerību spārni" specializētās darbnīcas  “Spāre” – sveču darbnīca 

un dārzkopības darbnīca  (Amatas novada pašvaldības deleģējums, 8 vietas); 

• Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Specializētās 

darbnīcas" – šūšanas darbnīca(10 vietas); 

• Tāpat specializēto darbīcu pakalpojumus piedāvā biedrības "Kristīgais 

žēlsirdības centrs" struktūvienība Specializētā darbnīca Valmierā (10 vietas),  

nodibinājums "Fonds "Iespēju tilts"" specializētā darbnīca Valmierā (18 vietas) un 

Camphill nodibinājums "Rožkalni" (20 vietas). 

 

Arī personām ar GRT salīdzinoši DI projekta ietvaros nozīmīgu pakalpojumu daļu 

sniedz  ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai ārstniecības 

iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vai psihologi, kuri atbilst Psihologu 

likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības prasībām, taču šie pakalpojumu 

sniedzēji nav reģistrēti SPSR. 

  

  



 

31 

 

6. AR ERAF ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

IZVEIDES PROGRESS  

Šajā nodaļā sniegta informācija par laika posmā no 2018. gada 22. jūnija līdz 

2021. gada 31. decembrim veiktajiem grozījumiem VPR DI plānā, kas saistīti ar ERAF 

atbalstu veidojamajiem sociālajiem pakalpojumiem. Tāpat sniegts pārskats par VPR 

pašvaldību paveikto 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" projektu 

ieviešanā. Ņemot vērā to, ka DI plāns tika izstrādāts pirms 2021. gadā veiktās 

administratīvi teritoriālās reformas, pārskats  par ERAF projektu progresu 

atspoguļots sadalījumā pa pašvaldībām pirms ATR.  

6.1. VPR DI PLĀNĀ 2017.-2020. GADAM VEIKTĀS IZMAIŅAS  

VPR DI plāns laika posmā no tā apstiprināšanas brīža 2018. gada 22. jūnija līdz 

2021. gada 31. decembrim grozīts  astoņas reizes: 

1. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2018. gada 

10. decembra lēmumu Nr.10. 

Grozījumi saistīti ar pakalpojumu sniegšanas vietu adrešu maiņu Kocēnu novadā 

(grupu dzīvokļa adreses maiņa) un Alūksnes novadā (grupu dzīvokļa adreses maiņa 

un daudzfunkcionālā pakalpojumu centra adreses maiņa). Veiktajiem grozījumiem 

nav ietekmes uz DI plānā noteikto rādītāju sasniegšanu. 

2. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2019. gada 

29. janvāra lēmumu Nr.12. 

Grozījumi saistīti ar pakalpojumu sniegšanas vietu adrešu maiņu Valkas novadā 

(grupu dzīvokļa adreses maiņa). Veiktajiem grozījumiem nav ietekmes uz DI plānā 

noteikto rādītāju sasniegšanu. 

3. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2019. gada 

5. augusta lēmumu Nr.18. 

Grozījumi saistīti ar redakcionāliem precizējumiem tabulu nosaukumos, precizēta 

informācija par katrai pašvaldībai pieejamo finansējumu, norādot 2 ciparus aiz 

komata. Tāpat veikti grozījumi plānotajos infrastruktūras izveides risinājumos. 

Veiktajiem grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz DI projekta iznākuma un rezultāta 

rādītāju sasniegšanu, finanšu rādītājiem un citu pašvaldību plānotajiem 

risinājumiem. Izvērtējot grozījumus DI plānā, secināts, ka grozījumi būtiski 

neietekmē DI projekta iznākuma un rezultāta rādītājus, jo plānotie sabiedrībā balstītie 

sociālie pakalpojumi ESF projektā katram cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem 
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plānoti vairāk kā 1 pakalpojums, savukārt, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 

samazinās, un ir pieejamas citas atbalsta formas aprūpes nodrošināšanai. 

3.1. Apes novada pašvaldība pieņem lēmumu par dalības pārtraukšanu 9.3.1.1. 

pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai” īstenošanā un informē, ka neiesniegs precizētu projekta 

pieteikumu Nr.9.3.1.1/18/I/029 “Dienas aprūpes centra izveide personām ar 

garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai Trapenē, Apes novadā”. VPR Attīstības padome pieņem 

lēmumu pārdalīt Apes novadam plānoto finansējumu Smiltenes un Alūksnes 

pašvaldībām, proporcionāli veidojamo vietu skaitam Dienas aprūpes centrā 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz ar to Alūksnes novada 

pašvaldībai papildus novirzīti EUR 18283, t.sk. nacionālais līdzfinansējums (ar 

snieguma rezervi EUR 19587), Smiltenes novada pašvaldībai – EUR 29413, 

t.sk nacionālais līdzfinansējums (ar snieguma rezervi EUR 31510). Ņemot vērā 

to, ka gan Alūksnes, gan Smiltenes novada pašvaldības plānojušas ieguldīt 

pašvaldības līdzfinansējumu lielākā apmērā nekā noteikts MK noteikumos nr. 

871, vietu skaits Dienas aprūpes centros netiek palielināts, taču tiek palielināts 

pakalpojumu saņēmēju skaits (par 4 cilvēkiem Alūksnes novada pašvaldības 

DAC un par 5 cilvēkiem Smiltenes novada pašvaldības DAC). 

3.2. Pakalpojuma vietu skaita samazinājums grupu dzīvokļu pakalpojumā 

Mazsalacas novadā. Plānojot telpu izvietojumu pēc pārbūves, secināts, ka 

esošo telpu platība ir nepietiekama, lai nodrošinātu kvalitatīvu grupu dzīvokļa 

pakalpojumu ar 16 vietām. Lai nodrošinātu kvalitatīvu grupu dzīvokļa 

pakalpojumu, ir iespējams esošo telpu pārbūvi paredzēt tā, lai izveidotu 

pakalpojumu ar 13 vietām. Mazsalacas novada pašvaldībā projekta “Vidzeme 

iekļauj” ietvaros izvērtēto pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem, 

kam individuālajos atbalsta pasākumu plānos norādīta nepieciešamība pēc 

grupu dzīvokļa pakalpojuma, skaits ir samazinājies, jo ir personas, kas mirušas. 

Gadījumā, ja būs pieprasījums pēc atbalsta no citiem cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem, pašvaldība iespēju robežās risinās iespēju nodrošināt 

aprūpes mājās pakalpojumu. Mazsalacas novada domes ieskatā tas, vai 

pašvaldības izveidotais pakalpojums būs pieprasīts, vislielākā mērā ir atkarīgs 

nevis no tā, cik vietas tiks izveidotas, bet gan no izveidotā pakalpojuma 

kvalitātes. 

3.3. Madonas novadā samazināts vietu skaits jaunveidojamajā ģimeniskai videi 

pietuvinātā pakalpojumā no 12 vietām uz 6 vietām. Vietu skaits samazināts, 

ņemot vērā bērnu, kam nepieciešama institucionālā aprūpe, skaita 

samazināšanās. To ietekmējusi gan valsts, gan nevalstiskā sektora īstenotā 

sabiedriskā kampaņa, gan audžuģimeņu kustības aktivitātes valstī, kā arī valsts 

sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm. Mainītas 

jauniešu mājas un grupu dzīvokļa adreses.  

4. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2020. gada 

9. jūlija lēmumu Nr.32. 
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Grozījumi saistīti ar Gulbenes novada domes lēmumu neveidot sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centru Litenes pagastā, Gulbenes novadā un pārvirzīt 

SRPC paredzēto finansējumu dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveidei 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

5. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2020. gada 

5. oktobra  lēmumu Nr.34. 

Grozījumi saistīti ar papildus piešķirtā finansējuma pārdali, atbilstoši katras 

pašvaldības ieguldītajam papildus finansējumam. Tāpat veikti grozījumi saistībā ar 

pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem neveidot pakalpojumus  ārpusģimenes aprūpē 

esošiem bērniem:   

5.1. Smiltenes novadā pieņemts lēmums neveidot ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu 8 vietām un jauniešu mājas  pakalpojumu 8 vietām, pamatojot to 

ar institūcijās ievietoto bērnu skaita samazināšanos (ārpusģimenes aprūpe tiek 

nodrošināta audžuģimenēs), kā arī uz būvniecības augstajām izmaksām, kas 

vairākkārt pārsniedz projektā plānoto. Pakalpojumu izveidei plānotais 

finansējums pārvirzīts dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveidei 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

5.2. Valkas novadā pieņemts lēmums ne veidot jauniešu mājas pakalpojumu 8 

vietām, pamatojot to ar pašvaldības izvērtējumu par jauniešu mājas 

pakalpojuma nepieciešamību,  kā arī uz būvniecības augstajām izmaksām, kas 

būtiski pārsniedz projektā plānoto. Pakalpojumu izveidei plānotais 

finansējums pārvirzīts dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu  izveidei 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.   

6. grozījumi, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2020. gada 

30. oktobra  lēmumu Nr.38. 

Grozījumi saistīti ar Cēsu novada domes lēmumu par “Daudzfunkcionālā sociālo 

pakalpojumu centra “Cēsis”” izveidei nepieciešamo kopējo attiecināmo izmaksu 

pieaugumu. 

7. Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2020. 

gada 27. novembra lēmumu Nr.39. 

DI plānā veikti tehniski grozījumi, atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. 

noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 11.prim 3 

punktā noteiktajai kārtībai par papildu piešķirtā finansējuma (10.3 milj. EUR) daļas 

apmēru tām pašvaldībām, kuras sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveidē iegulda vairāk pašvaldību finansējuma kā minimāli 
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nepieciešamo, iestrādājot pašvaldību papildu 9.3.1.1.pasākuma finansējuma daļas 

dalījumā pa finansējuma avotiem. 

8. 2021. gada 30. novembrī Sociālo pakalpojumu attīstības padomei iesniegts 

grozījumu pieprasījums Nr.8 par Alūksnes novada domes atteikšanos veidot grupu 

dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, lūdzot pārvirzīt 

Alūksnes novada atbrīvoto ERAF finansējumu grupu dzīvokļa pakalpojuma izveidei 

Madonas novada Mārcienas pagasta Mārcienā, Meža ielā 5, nodrošinot grupu 

dzīvokļa pakalpojuma izveidi 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Iesniegtie grozījumi ir izskatīti un saskaņoti LM ekspertu līmenī, tomēr to 

saskaņošana SPAP nav iespējama pirms grozījumu MK noteikumos Nr.871 

(17.11.2021. ievietoti TAP) izskatīšanas MK sēdē, ņemot vērā, ka ar šiem 

grozījumiem tiek lūgta atļauja pārdalīt 9.3.1.1.pasākuma finansējuma atlikumus un 

uzraudzības rādītājus starp pašvaldībām. 

6.1.1. BĒRNI ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ  

Saskaņā ar 2018.gadā apstiprināto VPR DI plānu, bērnu BSAC mērķa grupai bija 

plānots izveidot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus (ĢVPP) (2.2.1. aktivitāte) ar 

32 vietām (Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novados) un  paredzēts izveidot trīs 

jauniešu māju pakalpojumu (2.2.2. aktivitāte)  vietas ar 24 vietām (Madonas, Smiltenes un 

Valkas novados).  

Ņemot vērā valsts politiku attiecībā uz ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu, pašvaldības veikušas vairākas izmaiņas ĢVPP un Jauniešu mājas pakalpojuma 

izveides plānos – Valkas novads atteicies no ieceres veidot Jauniešu mājas pakalpojumu, 

savukārt Smiltenes novads nolēma ĢVPP un Jauniešu mājas pakalpojumam izmantot jau 

esošo infrastruktūru un neveidot jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas. Tāpat Madonas 

novads pieņēma lēmumu samazināt vietu skaitu ĢVPP pakalpojumā no 12 uz 6 vietām.  

TABULA NR. 11. VPR PAŠVALDĪBAS, KURĀS PLĀNOTS IZVEIDOT ĢVPP UN JAUNIEŠU 

MĀJAS PAKALPOJUMU. 

AVOTS: DI PLĀNS. 

Pašvaldību ĢVPP 

ĢVPP Jauniešu māja 

uz 

22.06.2018. 

uz 

31.12.2021.  

Izmaiņas  uz 

22.06.2018. 

uz 

31.12.2021.  

Izmaiņas  

Gulbenes novads 10 10 - n/a n/a - 

Madonas novads 12 6 -6 8 8 - 

Smiltenes novads  8 0 -8 8 0 -8 

Valkas novads 8 8 - 8 0 -8 

Kopā 38 24 -14 24 8 -16 

Līdz 31.12.2021. infrastruktūras izveide pabeigta Valkas novada projektā, 

izveidojot  8 ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas. 
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6.1.2. BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM  

Saskaņā ar DI plānu bērniem ar FT plānots izveidot infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi trīs dažādiem pakalpojumiem – sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem (2.2.3. aktivitāte), dienas aprūpes centra pakalpojumiem bērniem ar FT 

(2.2.4. aktivitāte) un atelpas brīža pakalpojumiem (2.2.5. aktivitāte). Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru bija plānots izveidot astoņās VPR pašvaldībās, 

dienas aprūpes centrus piecās pašvaldībās, bet atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūru 

divās pašvaldībās. Tomēr, izvērtējot pašvaldības iespējas, Gulbenes novada pašvaldība 

pieņēmusi lēmumu atteikties no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietas 

izveides.  

Līdz 31.12.2021. infrastruktūras izveide pabeigta Alūksnes, Amatas novadu 

projektos. 

TABULA NR. 12 VPR PAŠVALDĪBAS, KURĀS PLĀNOTS IZVEIDOT PAKALPOJUMUS 

BĒRNIEM AR FT. 

AVOTS: DI PLĀNS. 

Pašvaldība Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, 

pakalpojumu saņēmēju skaits 

Dienas aprūpes 

centri, vietu 

skaits 

Atelpas brīdis, vietu 

skaits 

Uz 22.06.2018 Izmaiņas SRPC,  

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

Alūksnes nov.  52  8 - 

Amatas nov. 18  - - 

Cēsu nov. 88  10 5 

Gulbenes nov. 28 -28 - - 

Kocēnu nov. 17  - - 

Madonas nov. 38  13 5 

Mazsalacas nov. 31  - - 

Smiltenes nov. 43  10 - 

Valmieras nov. 100  20 - 

Kopā 415 -28 61 10 

 

6.1.3. PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM  

Saskaņā ar DI plānu personām ar GRT plānots izveidot infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi trīs dažādiem pakalpojumiem – grupu dzīvokļa pakalpojumiem 
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(2.2.6. aktivitāte), dienas aprūpes centra pakalpojumiem (2.2.7. aktivitāte) un specializēto 

darbnīcu pakalpojumiem (2.2.8. aktivitāte). 

TABULA NR. 13 VPR PAŠVALDĪBAS, KURĀS PLĀNOTS IZVEIDOT PAKALPOJUMUS 

PERSONĀM AR GRT.  

AVOTS: DI PLĀNS. 

Pašvaldība 

Grupu dzīvokļi, vietu skaits 

Dienas aprūpes centri,  

vietu skaits 

Specializētās darbnīcas,  

vietu skaits 

uz 

22.06.2018. 

uz 

31.12.2021 

Izmaiņas uz 

22.06.2018. 

uz 

31.12.2021. 

Izmaiņas uz 

22.06.2018. 

uz 

31.12.2021. 

Izmaiņas 

Alūksnes nov.  16 0 -16 20 20  10 10  

Apes nov.    9 0 -9    

Amatas nov. 10 10  10 10  8 8  

Cēsu nov. 16 16  28 28  28 28  

Gulbenes nov. 16 16  20 20  18 18  

Kocēnu nov. 14 14  8 8  8 8  

Lubānas nov.    13 13     

Madonas nov. 

14 14+ 

12 

+1213 22 22     

Mazsalacas nov. 16 13 -3 11 11     

Naukšēnu nov.       8 8  

Priekuļu nov.    15 15  10 10  

Raunas nov. 8 8     11 11  

Rūjienas nov. 16 16  18 18     

Smiltenes nov. 16 16  34 34  24 24  

Valkas nov. 16 16  24 24     

Valmieras nov. 16 16  40 40  20 20  

Kopā 174 167 -7 272 263 -9 145 145  

Kopumā samazinājies veidojamo vietu skaits pakalpojumos par 26 vietām (19 

grupu dzīvokļos un 9 DAC), ņemot vērā Alūksnes  novada pašvaldības pieņemto lēmumu 

DI ERAF ietvaros neveidot grupu dzīvokļa pakalpojumus, un Mazsalacas novada lēmumu 

samazināt vietu skaitu grupu dzīvokļa pakalpojumā no 16 vietām uz 13, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu grupu dzīvokļa pakalpojumu. Ņemot vērā pieprasījumu pēc grupu dzīvokļu 

pakalpojumiem, kā arī izvērtējot pašvaldību plānoto un paveikto sociālo pakalpojumu 

sistēmas izveidē, Madonas novada pašvaldība piekritusi izveidot papildus grupu dzīvokļus 

 

13 Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināti 30.11.2021. iesniegtie DI plāna grozījumi 
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Madonas novadā, pārņemot Alūksnes novada grupu dzīvokļiem paredzēto finansējumu un 

izveidojot vismaz 12 papildus vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā.  
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6.2. PAŠVALDĪBU PROGRESS INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDĒ  

Saskaņā ar DI plānu 15 VPR pašvaldībās paredzēts izveidot SBSP sniegšanai 

nepieciešamo infrastruktūru un materiālo bāzi. 10 pašvaldības līgumus ar CFLA par 

infrastruktūras attīstību noslēgušas 2019. gadā, bet 5 to izdarījušas 2020. gada sākumā.  

TABULA NR. 14. PĀRSKATS PAR  DI ERAF PROJEKTU ĪSTENOŠANU.  

AVOTS: VPR. 

 

Pašvaldība  

(līdz ATR) 

Projekta 

sākuma 

datums 

Projekta 

beigu 

datums 

Komentāri 

Līdz 31.12.2021. pabeigtie projekti 

1. 

Lubānas 

novada 

pašvaldība 09.04.2019 31.12.2020 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2020.gada maijā, taču pirmie 

pakalpojumi DAC sniegti tikai 

15.04.2021.  

2. 

Naukšēnu 

novada 

pašvaldība 22.07.2019 31.12.2020 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2020. gada jūlijā, taču pirmie 

pakalpojumi specializētajās darbnīcās 

sniegti tikai 09.02.2021.  

3. 

Amatas 

novada 

pašvaldība 26.04.2019 25.05.2021 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2020. gada oktobrī, taču grupu 

dzīvokļa un DAC pakalpojuma sniegšana 

uzsākta 12.07.2021.,  savukārt specializēto 

darbnīcu un sociālās rehabilitācijas centra 

pakalpojuma sniegšana līdz 31.12.2021. 

nav uzsākta. 

4. 

Priekuļu 

novada 

pašvaldība 31.07.2019 31.05.2021 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021. gada I ceturksnī, taču DAC 

un specializēto darbnīcu pakalpojumu 

uzsāka sniegt 18.05.2021.  

5. 

Valkas 

novada 

pašvaldība 26.07.2019 30.06.2021 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021.gada III ceturksnī, DAC 

pakalpojumu uzsāka sniegt 31.05.2021., 

bet grupu dzīvokļa pakalpojumus cilvēki 

sāka saņemt 12.07.2021.  

6. 

Raunas 

novada 

pašvaldība 29.07.2019 30.06.2021 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021. gada janvārī, taču 

pakalpojumu sniegšana uzsākta 

14.06.2021.  
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Pašvaldība  

(līdz ATR) 

Projekta 

sākuma 

datums 

Projekta 

beigu 

datums 

Komentāri 

Projekti, kuru pabeigšana plānota 2022.gadā  

7. 

Cēsu 

novada 

pašvaldība 03.07.2019 02.04.2022 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021. gada III ceturksnī, saskaņā 

ar VPR rīcībā esošo informāciju, 

pakapojumus uzsāks sniegt 2022.gada I 

ceturksnī (specializētās darbnīcas un 

DAC). Grupu dzīvokļa pakalpojumu 

plānots uzsākt sniegt 2022.gada II 

ceturksnī.  

8. 

Mazsalacas 

novada 

pašvaldība 31.07.2019 31.05.2022 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2022. gada I ceturksnī, VPR rīcībā 

esošā informācija liecina, ka DAC un 

SRPC pakalpojumus sāks sniegt 2022. 

gada II ceturksnī, savukārt grupu dzīvokļa 

pakalpojumus - 2022. gada III ceturksnī. 

9. 

Kocēnu 

novada 

pašvaldība 01.07.2019 30.06.2022 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2022. gadā, saskaņā ar VPR rīcībā 

esošo informāciju, pakalpojumu sniegšanu 

varētu uzsākt 2022.gada IV ceturksnī vai 

2023.gada sākumā.  

10. 

Gulbenes 

novada 

pašvaldība 10.01.2020 30.06.2022 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2022. gada I ceturksnī, saskaņā ar 

VPR rīcībā esošo informāciju, 

pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta 

2022.gada februārī. 

11. 

Rūjienas 

novada 

pašvaldība 01.02.2020 30.09.2022 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021. gada III ceturksnī, saskaņā 

ar VPR rīcībā esošo informāciju, 

pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta 

2022.gada beigās.  

12. 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 01.01.2020 31.12.2022  

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2021. gada martā, DAC 

pakalpojuma sniegšana uzsākta 

07.07.2021., taču specializēto darbnīcu 

pakalpojumi un sociālās rehabilitācijas 

centra pakalpojumi līdz 31.12.2021. vēl 

netika sniegti.  
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Pašvaldība  

(līdz ATR) 

Projekta 

sākuma 

datums 

Projekta 

beigu 

datums 

Komentāri 

Projekti, kuru pabeigšana plānota 2023.gadā 

13. 

Madonas 

novada 

pašvaldība 01.01.2020 31.12.2022  

(tiks pagarināts līgums, ja veidos papildus 

grupu dzīvokļu pakalpojumus) 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2022. gada I ceturksnī. Saskaņā ar 

VPR rīcībā esošo informāciju, 2022.gada I 

ceturksnī darbu uzsākts ĢVPP un Jauniešu 

mājas pakalpojums, savukārt SRPC, DAC 

un Atelpas brīža pakalpojuma bērniem ar 

FT sniegšanu plānots uzsākt 2022.gada 

otrajā pusē. DAC pieaugušajiem ar GRT 

darbojas kopš 2020.gada. Grupu mājas 

pakalpojuma sniegšana plānota 2022.gada 

beigās, ņemot vērā CFLA aizliegumu slēgt 

iepirkuma līgumu.  

14. 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 01.01.2020 31.12.2022  

(tiks pagarināts līgums, ņemot vērā 

būvniecības līguma laušanu) 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana bija 

plānota 2023. gada I ceturksnī, taču ņemot 

vērā problēmas būvniecības procesā, 

pašvaldība pagarinās projekta realizāciju 

līdz 31.12.2023., plānojot būvniecības 

procesu pabeigt līdz 2023.gada 

septembrim. 

15.  

Valmieras 

pilsētas  

pašvaldība 16.12.2019 30.08.2023 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana 

Daudzfunkcionālajā centrā plānota 2022. 

gada I ceturksnī, saskaņā ar VPR rīcībā 

esošo informāciju DFC pakalpojumu 

sniegšanu varētu uzsākt 2023.gada IV 

ceturksnī.   
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7. DI PLĀNA ĪSTENOŠANAS IETEKME UZ  IESAISTĪTAJĀM PUSĒM  

Lai noskaidrotu projektā iesaistīto sadarbības partneru viedokli par izmaiņām 

mērķa grupu dzīvē, sadarbības partneru viedokli par deinstitucionalizācijas procesu, 

izmaiņām sabiedrības attieksmē, kā arī VPR sniegtā atbalsta izvērtējumu,  tika veikta 

sadarbības partneru aptauja (gan pašvaldību, gan VSAC, gan pakalpojumu sniedzēju). 

IZMAIŅAS MĒRĶA GRUPU SITUĀCIJĀ 

Visi respondenti norādīja, ka saskata uzlabojumus bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem  funkcionēšanas spējās un ģimeņu funkcionēšanā: 

• Bērniem ar invaliditāti uzlabojušās funkcionālās spējas.  

• Saņemtais sociālās aprūpes pakalpojums devis vecākiem iespēju iesaistīties 

sabiedrības aktivitātēs, izmantot brīvo laiku. 

• Ģimenes ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sākušas vairāk 

iesaistīties un apmeklēt pakalpojumus. 

• Bērniem ir lielāka iespēja iekļauties sabiedriskajā dzīvē. Savlaicīgi un 

nepārtraukti rehabilitācijas pakalpojumi dod iespēju ne tikai uzlabot veselības 

stāvokli, bet arī apmeklēt bērnudārzu un skolu. Dažos gadījumos arī novērojama 

emocionālā kontakta uzlabošanās ģimenēs. 

• Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir uzlabojumi attīstībā, uzvedībā, 

vispārējā veselībā, pakalpojumi un terapijas atsevišķos gadījumos sniedz vēlamos 

rezultātus. 

Tāpat, ņemot vērā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību, respondenti 

ievērojuši izmaiņas un uzlabojumus arī personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīves 

kvalitātē:  

• Uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis. Cēlusies viņu pašapziņa. Viņi var 

darīt lietas, kas patīk un kas noder citiem. 

• Personas ar GRT ir spējīgas pilnvērtīgi dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu 

atbalstu!!!!!! Klienti paši spēj pieņemt lēmumus par savu dzīvi, ikdienu, 

vajadzībām. Paši spēj un drīkst kļūdīties, mācīties un sasniegt jaunas virsotnes. 

• Pilnīgi visi klienti ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki, daži strādā, daži apmeklē 

pasākumus, kļuvuši brīvāki, izpaužot savas domas, aizstāvot viedokli, uzlabojušās 

komunikācijas prasmes, paaugstinājusies pašapziņa 

• Pastāvīgas dzīves iemaņu apgūšana, integrēšanās sabiedrībā, jaunu prasmju 

apgūšana, mācīšanās saplānot savu brīvo laiku, jaunu aktivitāšu apgūšana. 

• Mērķa grupas pārstāvjiem sniegtais pakalpojumu klāsts ir uzlabojis 

veselības stāvokli, veicinājis attīstību, spēju iekļauties izglītībā, veicinājis sociālo 

iekļaušanos un/vai palīdzējis uzturēt rehabilitācijas laikā sasniegtos rezultātus. 

• Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem dienas aprūpes 

centra pakalpojumus, ir kļuvušas drošākas, atvērtākas, spēj komunicēt, iepazīst 

vidi un tajā spēj orientēties bez atbalsta, apgūst ikdienas prasmes, ko pielieto arī 
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savā vidē - mājās, uzdrošinās izmēģināt ko jaunu, pārvar bailes, trauksmi, 

depresiju. Individālie rehabilitacijas pakalpojumi/terapijas personām ar GRT 

sniedz gandarījumu, palīdz pārvarēt vientulību, trauksmi, bailes, liek justies 

vērtīgiem, novērtētiem. 

• Daži klienti veiksmīgi integrējas sabiedrībā - uzsākuši algota darba 

attiecības, apmeklē kultūras pasākumus, mācās budžeta plānošanu, mācās 

institūciju apmeklēšanu, dokumentu kārtošanu, ēdiena gatavošanu, darba 

meklēšanu u.c. Savukārt ir klienti, kuri veselības dēļ nespēj adaptēties, nevēlas 

veikt ikdienas aprūpi, piem., nevēlas gatavot, pierasts, ka VSAC ēdiens pasniegts 

gatavs, apģērbs izmazgāts u.tml., pa laikam izsaka vēlmi atgriezties VSACā. 

Praksē pierādās, ka katrs gadījums vērtējams individuāli. Klienta funkcionēšanas 

spējas ļoti atkarīgas no viņa saslimšanas, gribas, traucējumiem, zāļu 

lietošanas/nelietošanas u.c. 

• Personas, kas iesaistījušies DI projektā, izrāda lielāku vēlmi komunicēt, 

labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, ir ieguvuši jaunus draugus, vērojams 

pacilājošāks noskaņojums. 

IZMAIŅAS DIENESTU DARBINIEKU VIEDOKLĪ UN ATTIEKSMĒ 

Salīdzinot ar 2020.gadu, vērojamas izmaiņas darbinieku viedoklī par 

deinstitucionalizācijas procesu, jo iepriekš veiktajā aptaujā respondenti bieži norādīja, ka 

nesaskata būtiskas izmaiņas darbinieku atteiksmē pret deinstitucionalizācijas procesu, 

tāpat respondenti norādīja uz darba slodzes pieaugumu, kā arī norādīja uz projektā 

sansiegto rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas riskiem.  

2022.gada sākumā veiktajā aptaujā respondenti norādīja gan uz ieguvumiem, gan izteica 

bažas: 

• Viennozīmīgi darbinieki redz DI pozitīvo iespaidu uz cilvēku ikdienu. Līdz 

ar to arvien lielāka sabiedrības daļa izprot, saprot un sniedz tālāk informāciju par 

šo mums visiem tik nozīmīgo procesu. 

• Darbinieki kļuvuši motivētāki sadarboties, lai īstenotu klienta iziešanu 

laukā, jo redz, ka klients izies uz reālu pakalpojumu, saņems atbalstu un tas viss 

ir "pa īstam". Bažas mēdz būt par neziņu, cik ilgtspējīgs būs šis sabiedrībā 

balstītais pakalpojums. 

• Sākumā bija nezināšana, tad entuziasms, tad smaga ikdiena, šobrīd 

iespējams nogurums, bet arī apziņa, ka daram labu darbu. 

• Māc bažas tāpat, jo daudz izaicinājumu un dažādu neierastu situāciju ir 

pašiem klintiem. 

• Darbinieki, kuri iesaistīti projekta organizēšanā ir kļuvuši zinošāki, pārzina 

pakalpojumu klāstu, organizēšanas procesu, bet vienlaicīgi ļoti noguruši, jo DI 

pienākumi jāpilda kā papildus pienākumi saviem tiešiem darba pienākumiem; 

• Manuprāt, tas galvenais mērķis bija sniegt lielāku atbalstu tiem, kuri ir 

Valsts sociālās aprūpes centros, kuriem tur nav jābūt un protams priekš tiem 

cilvēkiem, kuri potenciāli tur var nonākt. Tālredzīgi skatoties, ir jābūt sagatavotai 
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videi priekš tiem cilvēkiem, kuri vēlās dzīvot patstāvīgi, nevis grupu mājas 

pakalpojumā, bet patstāvīgi savā mājā, dzīvoklī, istabā kā citi, kā mēs un kuri to 

var un spēj, pat ja nepieciešams neliels atbalsts, bet spēj. Jo pakalpojumi nevar 

būt mūžīgi, pakalpojumā cilvēks vienmēr jutīsies kā pakalpojumā. 

• Saistībā par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ir lielisks atbalsts 

pakalpojumiem, tas tiek novērtēts, patiesībā pat visas iespējas netiek izmantotas, 

bet es domāju tas tāpēc, ka mēs kā vecāki, sabiedrība, nevaram pierast kaut ko 

paņemt, kas neiet kopā ar manu ticību, pārliecību vai tradīcijām ģimenē, jo, 

piemēram, manā praksē "atelpas brīža" pakalpojumu uztver kā biedu, kas kaut ko 

atņems, nevis dos. Kamēr ir stipri vecāki un stipras ģimenes, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem būs kvalitatīvas dzīves, mans novērojums.  

• Par bērnu namu reformēšanu, skaidrs ir viens - ka valsts politika nav 

īstenojusies, tas gan nav DI projekta vainas dēļ, bet politikas, kura nespēj pildīt 

savu sapņus un ieceres - "katram bērnam savu ģimeni", tad nevajadzētu SOS 

mājas, bērnu namus utt. 

• Darbinieku attieksme 80% gadījumu, joprojām skeptiska. Iespējams tādēļ, 

ka ieguldītais darbs nenes ātrus, redzamus rezultātus, klientu smago funkcionālo 

traucējumu dēļ. 

• Attieksme ir ļoti pozitīva, personas pauž uzskatu par šī projekta 

nodrošinātajām nodarbībām un to nozīmību viņu ikdienā kā par tās neatņemamu 

sastāvdaļu. 

• Projektā iesaistītie darbinieki ir kļuvuši pieņemošāki. Tiek piedāvāti arvien 

vairāk pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Iestādes ir 

ieinteresētākas slēgt pakalpojuma līgumus. 

 

IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS ATTIEKSMĒ PRET MĒRĶA GRUPU 

Attiecībā uz sabiedrības viedokli, respondentu domas dalās – daļa respondentu 

uzskata, ka sabiedrības viedoklis ir mainījies, cilvēki kļuvuši pieņemošāki un iecietīgāki:   

• Sabiedrībai kļūst zināmāks pakalpojumu piedāvājums, kā tas var palīdzēt 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedrība kļūst līdzatbildīgāka un saprotošāka. 

• Sabiedrības attieksme mainās, taču ļoti pamazām :) Sabiedrība pamazām 

kļūst iecietīgāka, sāk pieņemt atšķirīgo un palīdzēt. Pamazām sāk uztvert šīs 

mērķa grupas kā "MĒS" nevis kā "TIE". Ietekmē, manuprāt, visu iesaistīto pušu 

nenogurstošais darbs un sabiedrības izglītošana, tajā skaitā, reāla piemēra 

rādīšana. Tikai regulāri veicot sabiedrības informēšanu, regulāri veicinot mērķa 

grupu atrašanos sabiedrībā, regulāri skaidrojot un parādot, ka šīs mērķa grupas ir 

tieši tādi paši cilvēki kā mēs katrs, ir iespējams sabiedrības domāšanas progress 

un attīstība tajā virzienā, ko mēs saucam par saliedētu, empātisku saprotošu u.tml 

sabiedrību. 

• Sabiedrība ir kļuvusi izglītotāka un informētāka par mērķa grupas 

vajadzībām. Attieksme ir pieņemošāka un labvēlīgāka. 
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• Sabiedrība sāk ievērot DI klientus, ir iecietīgāka un līdzjūtīgāka,jo 

sabiedrībai ir lielāka informācija, zināšanas par šiem cilvēkiem, viņu vajadzībām, 

ilgām un problēmām. 

• Es palieku pie ticības, ka sabiedrība mainās, ka sabiedrība sāk pieņemt 

savādo, svešādo. Cilvēki dzird viens no otra par projektu, tad nāk un interesējās, 

iesaistās un nenožēlo. Sabiedrībai joprojām ir jāaug un kamēr pakausī elpos 

padomju elpa, tas joprojām būs grūtāks ceļš, jo šos komentārus nākas šad tad 

dzirdēt. Ir ļoti labi, ka par to runā izmantojot jebkādus komunikācijas veidus- 

kampaņas, video, stāsti, raksti, publikācijas, lai sabiedrība vērtē, kam tas būs 

saistoši tas izpratīs. 

• Cilvēki ir ievērojuši šo personu aktīvāku iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, 

ir dzirdējuši par viņu pausto pozitīvo viedokli un jaukajām atsauksmēm. 

• Sabiedrība ir kļuvusi pieņemošāka, redzot, kad cilvēki ar FT arvien biežāk 

iziet sabiedrībā, apmeklē iestādes, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs. 

 

Tomēr otra respondentu daļa norāda uz ļoti lēnajām izmaiņām sabiedrības 

viedoklī un attieksmē, kā arī joprojām valdošajiem stereotipiem:  

• Grūtības izzināt sabiedrības attieksmi.. joprojām sastopos ar situāciju, ka 

daudzi ar šo sfēru, kas nav saistīti, nezina par šo procesu, ir neticība, ka 

pakalpojums tiešām izveidosies un mērķa grupa saņems vajadzīgo atbalstu. 

• Sabiedrības attieksme mainīsies ļoti, ļoti lēnām. Joprojām ir uzskats, ka 

cilvēki ar īpašām vajadzībām ir "muļķīši", neko nespej, veltīgi tērē viņiem laiku 

utt. Tomēr uzlabojumi ir. Jo vairāk šos cilvēkus redzam sabiedrībā, jo vairāk 

sabiedrība saprot, ka ne ar ko jau viņi neatšķiras no pārējiem. 

• Attieksme, manuprāt, nav mainījusies ļoti, cilvēkiem tāpat vēl ir 

nepieciešamas zināšanas par šo mērķa grupu. 

• Sabiedrības attieksme joprojām divējāda - gan atbalstoša, gan vēlme 

norobežoties, turpina saskatīt draudus kopienai. 

• Par sabiedrības attieksmi grūti spriest. Pēc manām domām, sabiedrībai ir 

maz informācijas par DI mērķgrupu, kā arī joprojām sabiedrībā valda 

stereotipiska domāšana. 

VĒRTĒJUMS PAR VPR SNIEGTO ATBALSTU UN LOMU DI PROCESA IEVIEŠANĀ 

Visi respondenti norādīja uz veiksmīgi un mērķtiecīgi īstenoto VPR atbalstu 

deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā, norādīja uz atbalstu ne tikai projekta ieviešanā, 

bet arī pakalpojumu kvalitātes jautājumu risināšanā:  

• Līdzšinējā sadarbība tiešām ir bijusi lieliska. Viegla komunikācija, 

palīdzība tad kad tā nepieciešama un informācijas regulāra aprite! Paldies! 

• Ļoti pozitīvi vērtēju - ieinteresētība, operatīva problēmu risināšana, izpratne 

par pakalpojumu vajadzību, tiek domāts par pakalpojuma kvalitāti, pārdomātība, 

veiksmīga komunikācija un sadarbība!! Paldies! 

• Paldies atsaucīgajiem darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistās un atbalsta dažādu 

jautājumu risināšanā, kuri saistīti ar šo projektu.  



 

45 

 

• Atbalsts ir ļoti, ļoti labs un pietiekams. Vienmēr var konsultēties, saņemt 

padomu. 

• Līdzšinējais VPR atbalsts DI procesa ieviešanā ir bijis fundamentāls, tik 

nozīmīgs kopējā procesā, kad bez tā pakalpojumu ieviešana būtiski tiktu kavēta 

un nenotiktu plānotā apjomā, VPR komanda palīdzēja sagatavot visa līmeņa 

dokumentāciju - lēmumus par pakalpojumu piešķiršanu, līgumu sagataves, 

pakalpojumu uzskaites dokumentāciju, atskaišu sagatavošanu; 

• Man ir lieliska sadarbība ar VPR, labākie kolēģi. Sniegtais atbalsts ir augsti 

vērtējams -10 zvaigznes. 

• Vidzemes plānošanas reģions sniedz visu iespējamo atbalstu mērķgrupas 

kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai. Darbinieki ļoti atsaucīgi, sazvanāmi 

jebkurā laikā, sniedz padomu, iesaistās aktuālu problēmu risināšanā. Lielāks 

atbalsts varbūt būtu nepieciešams pašvaldības sociālajam dienestam ātrākam 

klientu piesaistes procesam.  

• Vienmēr, kad bijis nepieciešams esmu saņēmusi vajadzīgo atbalstu un 

padomu. Paldies! 

Tāpat, novērtējot VPR ieguldījumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā, 

iesaistītie norādīja arī uz vairākiem būtiskiem aspektiem, kas procesa īstenošanā jāņem 

vērā: 

• Bet tomēr, mums pašiem (novadā) jātiek galā ar sevi, savām spējām 

komunicēt, uztvert pareizi teikto no kolēģu puses. Arī kolēģi diemžēl noveco un 

ne vienmēr spēj uztvert jauno, realizēt pārmaiņas, mainīties. 

• .. mazliet darbā traucē nepārtrauktas korekcijas likumdošanā, lēmumu 

izstrādē, jo visu laiku ir jauninājumi un izmaiņas. 

• Valsts līmenī būtu risināma vienas vienības metodikas izmaksu 

pārskatīšana-metodika ir novecojusi, ikdienas izmaksas pakalpojuma kvalitatīvai 

sniegšanai klientiem ir krietni cēlušās. 

• Atsevišķas pašvaldības ne pa visam nav gatavas nodrošināt pakalpojumus, 

un ja pēc projekta pašvaldības pagriež muguru pakalpojumu finansēšanai, tad 

daļēji viss ir bijis veltīgi. Ir prieks un lepnums par pakalpojumiem, kuri strādā, 

darbojās, lai gan dažkārt ir jūtams, ka tos vadīt, organizēt un noturēt, nav viegli. 

Tātad ir vajadzīga pakalpojumu uzturošā "finansiālā bāze", lai pakalpojuma 

sniedzējiem nevajadzētu uztraukties par to, vai rīt mēs varēsim strādāt vai 

jāslēdzas ciet. Jo atalgojums darbiniekiem pakalpojumos nav konkurētspējīgs, 

bet, piemēram, biedrības var atļauties to, ko var caur projektiem, caur to, ko paši 

spēj ražot, realizēt, ja tas nestrādā, tad ir grūtības un šķēršļi. 

• Lai klientiem nepasliktinātos dzīves kvalitāte pēc projekta beigām, 

nepieciešams aktualizēt pietiekama finansējuma atbalsta nepieciešamību ne 

tikai no pašvaldības, bet arī no valsts puses. 
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Izvērtējot respondentu sniegtās atbildes, VPR nodrošinās turpmākas darbības gan 

attiecībā uz sabiedrības izglītošanu, gan turpinās aktīvi strādāt ar saviem sadarbības 

partneriem, lai kvalitatīvi īstenotu projekta aktivitātes un palīdzētu sadarbības partneriem 

izveidot kvalitatīvu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu projekta mērķa 

grupām.  
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KOPSAVILKUMS, SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

ESOŠĀ SITUĀCIJA: 

1. DI plāna īstenošanas laikā ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu kopējais skaits 

VPR pašvaldībās ir samazinājies no 736 bērniem (jeb 2,1% no kopējā VPR bērnu skaita)  

2016. gadā līdz 642 bērniem (jeb 1,81% no kopējā VPR bērnu skaita) 2020. gadā. 

Proporcionāli visvairāk ir samazinājies bērnu BSAC skaits (par 53%). Samazinājies ir arī 

aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaits, savukārt, audžuģimenēs esošo bērnu skaits ir 

pieaudzis.  

2. DI plāna īstenošanas laikā VPR ir palielinājies bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem un spēkā esošu invaliditāti skaits no 917 bērniem 2016. gadā līdz 932 

bērniem 2021. gadā.  

3. DI plāna īstenošanas laikā nav pieaudzis personu ar GRT skaits, tomēr 

notikušas izmaiņas attiecībā uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieprasījumu. 

4. DI plāna īstenošanas laikā VPR ir slēgtas pieci BSAC. Attiecīgi ir 

samazinājies arī BSAC esošo bērnu skaits par 122 bērniem, salīdzinot ar 2016. gadu.  

5. DI plāna īstenošanas laikā VPR ir likvidētas vai pārtraukta sadarbība ar trim 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem – slēgta 

VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”, PSAC “Lode” un VSIA “Strenču psihoneiroloģiska 

slimnīca” vairs nesniedz valsts apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus. Tāpat, pamatojoties uz 2020. gada 4. septembra MK 

rīkojumu Nr.483 “Par valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" un valsts sociālās aprūpes 

centra "Zemgale" reorganizāciju un valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" izveidošanu” 

VSAC “Vidzeme”  tika apvienota ar VSAC “Zemgale”, veikta iestāžu reorganizācija.  

6. Salīdzinot ar 2016. gadu, VPR teritorijā esošajās  iestādēs ir samazinājies 

esošo personu ar GRT skaits par 255 jeb 30%, lielākoties tas skaidrojams ar personu ar 

GRT pārvietošanu no slēgtajām iestādēm uz citām, no VSAC uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā 

pārcēlušies 28 cilvēki.    

7. DI projekta īstenošanas laikā nebija paredzēts VPR teritorijā slēgt kādu 

ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi vai tās filiāli, tomēr  2019. gada 

beigās tika slēgta VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”, bet tās iedzīvotāji pārvietoti uz citiem, 

lielākiem VSAC. Šāda rīcība ir pretrunā ar DI pamatprincipiem un VPR ieskatā nav 

vērtējama kā personu ar GRT interešu ievērošana.  

 

PROJEKTA “VIDZEME IEKĻAUJ” IETVAROS SNIEGTIE PAKALPOJUMI: 

1. DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 156 bērniem BSAC. 

2. 93 no izvērtētajiem bērniem BSAC jeb 60% līdz 31.12.2021. sasnieguši 

pilngadību. 
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3. DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 629 bērniem ar FT 

jeb 98% no DI projektā plānotā, vēl plānots izvērtēt vismaz 13 bērnus ar FT.  

4. Kopš 2016. gada pakalpojumus saņēmuši kopumā 360 bērni ar FT jeb 72% 

no DI projektā plānotā. 

5. Visvairāk pakalpojumu bērniem ar FT sniegti Valmieras, Cēsu un Gulbenes 

novados.  

6. 327 bērni ar FT jeb 65% no DI projektā plānotā  (plānots – 500) saņem 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (piemēram, fizioterapija, kanisterapija, mūzikas 

terapija). Rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši arī 130 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji 

vai audžuģimenes.  

7. 75 bērni ar FT (kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību)  jeb 75% no DI projektā plānotā (plānotais – 100 ) saņem sociālās aprūpes 

pakalpojumus.  

8. Tikai 9 bērni ar FT (kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas 

kopšanas nepieciešamību)  jeb 20 % no DI projektā plānotā saņēmuši atelpas brīža 

pakalpojumu (plānotais – 44), jo ir ierobežota šī pakalpojuma pieejamība VPR (no 2019. 

gada rudens VPR nav neviena šī pakalpojuma sniedzēja) un visā valstī kopumā.  

9. Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT  DI projekta ietvaros 

saņēmuši  4 bērni no plānotajiem 366 jeb tikai 1 %.  

10. VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu 

bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 594597,97 EUR 

apmērā.  

11. Bērnu ar FT pakalpojumu saņemšanu būtiski ietekmēja grozījumi MK 

noteikumos nr. 313, kuros paredzēja iespēju bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem pašiem 

izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, līdz ar to strauji pieauga pieprasījums pēc 

pakalpojumiem 

12. DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 514 personām ar 

GRT jeb 90% no DI projektā plānotā, tai skaitā 79 VSAC klientiem.  

13. Visvairāk pakalpojumu personām ar GRT sniegti Valmieras Cēsu un 

Madonas novados.  

14. Kopumā kopš 2018. gada pakalpojumus saņēmušas 179 personas ar GRT 

jeb 41% no DI projektā plānotā. Visbiežāk saņemtie pakalpojumi ir speciālistu 

konsultācijas un individuālais atbalsts (īpaši mākslas terapija un fizioterapija), DAC un  

grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums.  

15. VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu 

personām ar GRT 624169,73 EUR apmērā. 

16. Personām ar GRT ir ierobežotas iespējas saņemt visu nepieciešamo 

pakalpojumu apjomu, jo VPR joprojām ir zema SBSP pieejamība. Atelpas brīža 

pakalpojums personām ar GRT valstī faktiski nav pieejams. 
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17. Pakalpojumu sniegšanas progresu personām ar GRT ietekmējušas izmaiņas 

MK noteikumos nr.313, paredzot iespēju arī personām ar GRT izvēlēties pakalpojumu 

sniedzēju, jo šāda pieeja ir atbilstošāka personu individuālo vajadzību nodrošināšanai. 

18. Lai īstenotu rādītāju sasniegšanu, nepieciešams aktīvāk piedāvāt Atbalsta 

grupu pakalpojumus un individuālās speciālistus konsultācijas cilvēkiem ar GRT. 

19. Ņemot vērā DI projektā sasniegto progresu uz 31.12.2021., projekta 

rezultātu sasniegšanai būtisku šķēršļu nav, ja pašvaldības īstenos ERAF projektus 

noteiktajos termiņos un sniegs cilvēkiem nepieciešamo atbalstu arī ārpus ERAF 

infrastruktūras.  

 

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI VPR: 

1. Saskaņā ar SPSR atrodamo informāciju Vidzemē nav pieaudzis SBSP 

sniedzēju skaits bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un bērniem ārpusģimenes 

aprūpē.  

2. Kopš DI plāna izstrādes brīža nav vērojams arī būtisks SPSR reģistrēto 

SBSP sniedzēju skaita pieaugums, lielākoties jau esošie pakalpojumu sniedzēji 

pilnveidojuši pakalpojumu klāstu atbilstoši bērnu ar FT vajadzībām. 

3. 2019. gada nogalē no SPSR izslēgti abi VPR 2018. gadā reģistrētie atelpas 

brīža pakalpojuma sniedzēji, jo pakalpojuma sniedzēji pārtraukuši šī pakalpojuma 

sniegšanu pakalpojuma nodrošināšanas specifikas dēļ (augstas pakalpojuma sniegšanas 

izmaksas, pakalpojuma sezonālais raksturs neļauj piesaistīt pastāvīgus darbiniekus).  

4. Kopš DI plāna ieviešanas, pieaudzis pieejamo SBSP klāsts personām ar 

GRT – izveidoti 4 grupu dzīvokļa pakalpojumi, nodrošinot iespēju saņemt grupu dzīvokļa 

pakalpojumus 50 cilvēkiem, izveidoti jauni DAC ar 82 pakalpojumu sniegšanas vietām, kā 

arī specializētās darbnīcas ar 47 klientu vietām.  

5. Ņemot vērā SPSR pieejamo informāciju, ir sarežģīti novērtēt SBSP 

sniedzēju skaita, pakalpojuma daudzveidības izmaiņas. VPR ieskatā nepieciešams veikt 

būtiskus uzlabojumus SPSR, tai skaitā nodrošināt, ka reģistrā esošie dati ir aktuāli un 

ticami.  

 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NEPIECIEŠAMĀS INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDES PROGRESS: 

1. Līdz 31.12.2021. veiktajiem grozījumiem VPR DI plānā nav būtiskas 

ietekmes uz plānoto mērķu sasniegšanu.  

2. Kopš VPR DI plāna apstiprināšanas SBSP sniegšanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide pilnībā pabeigta 6 pašvaldību projektos, izveidoti 30% no DI plānā 

paredzētā grupu dzīvokļu pilngadīgām personām ar GRT vietu skaita, 31 % no DAC vietu 

skaita un 32% no specializēto darbnīcu vietu skaita. 
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3. Alūksnes novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu neveidot grupu dzīvokļa 

pakalpojumus, pamatojot to ar augstajām pakalpojuma izveides izmaksām. Projektā 

paredzētos rādītājus un finansējumu piekritusi pārņem Madonas novada pašvaldība.  

4. Nav uzsākusies Valmieras daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

būvniecība, ņemot vērā būvnieka atteikumu slēgt iepriekuma līgumu būvniecības izmaksu 

straujā pieauguma dēļ, izlsudināta jauna iepirkuma procedūra un 17.11.2021. noslēgts 

iepirkuma līgums. Plānots, ka darbus pabeigs 15 mēnešu laikā.  

5. Smiltenes novada daudzfunkcionālā pakalpojumu centra un grupu dzīvokļa 

pakalpojuma izveidei ir lauzts būvniecības iepirkuma līgums, ņemot vērā daudzās 

konstatētās projektēšanas kļūdas. Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvju 

sniegto informāciju, infrastruktūras izveidei nepieciešamie līgumi tiks noslēgti 2022.gada 

vasarā, paredzot būvniecības darbu pabeigšanu 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

brīža.  

 

KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS PASĀKUMU PLĀNA IETVAROS ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES: 

1. VPR īsteno daudzveidīgas aktivitātes sabiedrības viedokļa maiņai par DI 

procesa īstenošanas nepieciešamību. 

2. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju VPR īstenotie pieredzes 

apmaiņas pasākumi, semināri un konsultatīvais atbalsts ir uzlabojis sociālo dienestu 

izpratni par pakalpojumu būtību.  

3. Īstenotās nometnes bērniem ar FT un viņu ģimenēm, kā arī informatīvi 

raksti par pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem, ir veicinājuši vecāku iesaisti bērnu 

ar FT rehabilitācijā, izpratni par rehabilitācijas nozīmi bērna attīstībā, kā arī stiprinājuši 

bērnu ar FT vecāku savstarpējo komunikāciju. 
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PIELIKUMI 
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PIELIKUMS NR.1. SPSR REĢISTRĒTIE PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, KAS NODROŠINA PAKALPOJUMUS DI 

PROJEKTA MĒRĶA GRUPĀM  

Avots: SPSR, VPR komentāri. 

 

 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

1 Nodibinājums "Centrs 

Valdardze" 
31.01.2006. 

Pārreģistrācijas: 

31.03.2020. 

Krīzes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:257 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  
personas, kas cietušas no 

prettiesiskām darbībām (tai 

skaitā vardarbībā cietušas 

personas), 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Raiņa iela 9F, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

2 Camphill 

nodibinājums 

"Rožkalni" 

16.06.2006. grupu māja (dzīvoklis) 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 
personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 
Rožkalni, Rencēnu 

pag., Valmieras nov., 

LV-4232 

  

3 Alūksnes novada 

Sociālo lietu 

pārvaldes birojs 

"Aprūpe mājās" 

21.03.2007. 

Pārreģistrācijas: 

18.05.2020. 

aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:95 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 
personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

pensijas vecuma personas, 

citi 

Personas pēc smagām 

operācijām, saslimšanām 

Uzvaras iela 1, 

Alūksne, Alūksnes 

nov., LV-4301 

  

4 Smiltenes novada 

Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs 

01.04.2008. 

Pārreģistrācijas: 

21.09.2020. 

Krīzes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:15 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  
krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

personas, kas cietušas no 

prettiesiskām darbībām (tai 

skaitā vardarbībā cietušas 

personas) 

Galdnieku iela 10, 

Smiltene, Smiltenes 

nov., LV-4729 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

5 Valkas novada 

Sociālā dienesta 

Sociālo pakalpojumu 

daļa 

10.07.2008. 

Pārreģistrācijas: 

09.05.2018. 

Aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:30 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 
personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

pensijas vecuma personas, 

redzes invalīdi, 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem 

Rūjienas iela 3D, 

Valka, Valkas nov., 

LV-4701 

  

6 SIA "Latvijas 

Neredzīgo biedrības 

Rehabilitācijas centrs" 

Cēsu filiāle 

30.10.2009. 

Pārreģistrācijas: 

10.04.2018. 

Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 
visu vecumu un 

dzimumu personas.  
redzes invalīdi Krišjāņa Valdemāra 

iela 11, Cēsis, Cēsu 

nov., LV-4101 

  

7 Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras 

"Sociālais dienests" 

Dienas centrs "Saules 

taka" 

10.09.2012. 

Pārreģistrācijas: 

07.04.2021. 

citi: 

dienas centrs 

Plānotais klientu 

skaits:25 

bērni (abu dzimumu) citi 

Sociālā riska ģimeņu bērni un 

bērni likumpārkāpēji 

Bērzaines iela 16/18, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

  

8 Alūksnes novada 

Sociālo lietu 

pārvaldes 

struktūrvienība 

Dienas aprūpes centrs 

"Saules stars" 

26.08.2010. 

Pārreģistrācijas: 

23.07.2020. 

dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:20 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar redzes invaliditāti, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Uzvaras iela 1, 

Alūksne, Alūksnes 

nov., LV-4301 

  

9 Biedrība “Rūjienas 

senioru māja”  

sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas centrs 

03.03.2011. Dienas aprūpes centrs pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem 

Valdemāra iela 26, 

Rūjiena, Valmieras 

nov., LV-4240 

  

10 Priekuļu novada 

Sociālā dienesta 

Sociālo pakalpojumu 

centrs 

07.09.2012. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:70 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 

citi 

Pirmspensijas vecuma 

personas 

Cēsu prospekts 1, 

Priekuļi, Priekuļu 

pag., Cēsu nov., LV-

4126 

  

11 Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras 

"Sociālais dienests" 

Vidzemes reģiona 

mobilais sociālo 

28.06.2011. Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

pensijas vecuma personas, 

citi, 

personas, kas atkarīgas no 

psihoaktīvām vielām 

daudzbērnu ģimenes un 

nepilnās ģimenes; bēri no 

Bērzaines iela 16/18, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

Pakalpojuma sniegšana 

pārtraukta 2018.gadā. 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

pakalpojumu Resursu 

centrs 

maznodrošinātām un trūcīgām 

ģimenēm; no vardarbības 

cietušas personas; personas ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

pirmspensijas vecuma 

personas 

12 Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras 

"Sociālais dienests" 

Atbalsta nodaļas 

pilngadīgām 

personām "Invalīdu 

habilitācijas – dienas 

centrs" 

17.01.2012. Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

citi, 

redzes invalīdi, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem, 

dzirdes invalīdi 

Personas ar garīga rakstura 

traucējumiem; redzes invalīdi; 

dzirdes invalīdi; invalīdi ar 

fiziska rakstura traucējumiem; 

personas ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem 

Bērzaines iela 16/18, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

  

13 Latvijas SOS Bērnu 

ciematu asociācijas 

Valmieras SOS 

ģimeņu atbalsta centrs 

22.02.2012. 

Pārreģistrācijas: 

08.04.2021. 

Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

Plānotais klientu 

skaits:110 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

citi, 

personas ar redzes invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar dzirdes invaliditāti 

Ģimenes ar bērniem, kuras 

pakļautas sociālās atstumtības 

riskam; ģimenes, kurās bērna 

aprūpētāji nav viņa bioloģiskie 

vecāki, bet nodrošina bērna 

aprūpi audžuģimenēs, 

aizbildnībā vai adopcijā 

Ganību iela 3, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

14 Apes novada 

Sociālais dienests 

30.08.2012. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi, 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

pensijas vecuma personas 

Tirgus iela 5, Ape, 

Smiltenes nov., LV-

4337 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

personas, kurām slimības laikā 

vai atveseļošanas periodā ir 

grūtības veikt ikdienas mājas 

darbus un personīgo aprūpi 

15 Madonas novada 

pašvaldības Dzelzavas 

pagasta pansionāta 

Dienas aprūpes centrs 

13.03.2013. Dienas aprūpes centrs visu vecumu un 

dzimumu personas.  

pensijas vecuma personas, 

citi 

personas no trūcīgām un 

nelabvēlīgām ģimenēm, 

personas ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Grāveri - 1, Dzelzavas 

pag., Madonas nov., 

LV-4873 

Saskaņā ar Madonas 

novada pašvaldības 

Dzelzavas pagasta 

pansionāta Dienas 

aprūpes centra sniegto 

informāciju – 

pakalpojumu sniegšana 

pārtraukta jau vairākus 

gadus atpakaļ. 

16 Vecpiebalgas novada 

pašvaldības Dienas 

aprūpes centrs 

"Rudiņi" 

11.06.2013. Dienas aprūpes centrs visu vecumu un 

dzimumu personas.  

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem, 

citi, 

pensijas vecuma personas 

personas no trūcīgām 

ģimenēm un ģimenēm, kurās ir 

bērna attīstībai nelabvēlīgi 

apstākļi 

Rudiņi, Taurene, 

Taurenes pag., Cēsu 

nov., LV-4119 

Pakalpojuma sniegšana 

pārtraukta 2014. gadā. 

17 SIA "Vidzemes 

slimnīca" Hronisko 

pacientu aprūpes 

nodaļa 

27.12.2013. 

Pārreģistrācijas: 

08.02.2022. 

citi: 

īslaicīgā sociālā aprūpe 

Plānotais klientu skaits:2 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi 

Vientuļi pensionāri, personas 

ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Jumaras iela 195, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

Saskaņā ar SIA 

"Vidzemes slimnīca" 

sniegto informāciju – 

pakalpojums personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem netiek 

nodrošināts 

18 Līgatnes novada 

Sociālais dienests 

27.10.2014. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi, 

pensijas vecuma personas 

Personas ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Nītaures iela 6, 

Augšlīgatne, Līgatnes 

pag., Cēsu nov., LV-

4108 

  

19 Biedrības “cerību 

centrs” jauno māmiņu 

un grūtnieču atbalsta 

centrs “Madaras”   

02.04.2015. Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

citi 

grūtnieces un jaunās māmiņas 

ar bērniem 

Madaras, Liepas pag., 

Cēsu nov., LV-4128 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

20 Nodibinājuma "Fonds 

"Iespēju tilts"" Dienas 

aprūpes centrs 

"Stropiņš"  

20.05.2015. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:15 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Garā iela 10, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

21 Amatas novada 

pašvaldības 

pakalpojums "Aprūpe 

mājās" 

15.07.2016. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem 

Ausmas, Drabešu 

pag., Cēsu nov., LV-

4101 

  

22 Biedrības "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

Valmieras 

naktspatversme 

27.12.2016. naktspatversme 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi 

Personas bez noteiktas 

dzivesvietas un krīzes situācijā 

nonākušas personas, kas 

palikušas bez naktsmītnes 

Ūdens iela 2C - 1, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

23 Biedrības "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" 

Vidzemes nodaļa 

25.04.2017. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:100 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

pensijas vecuma personas 

Ūdens iela 2C, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

24 Biedrības "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" 

Vidzemes nodaļa 

25.04.2017. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:200 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

pensijas vecuma personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Ābeļu iela 8, Gulbene, 

Gulbenes nov., LV-

4401 

  

25 Biedrības "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

dienesta "Samariešu 

atbalsts mājās" 

Vidzemes nodaļa 

25.04.2017. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:100 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

pensijas vecuma personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Kalnamuiža 2, 

Kalnamuiža, 

Smiltenes pag., 

Smiltenes nov., LV-

4729 

  

26 Biedrība "Mēs saviem 

bērniem" 

14.07.2017. Sociālās rehabilitācijas 

institūcija 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

invalīdi ar fiziska rakstura 

traucējumiem, 

dzirdes invalīdi, 

bērni bāreņi un bez vecāku 

gādības palikušie bērni, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Raiņa iela 17, 

Madona, Madonas 

nov., LV-4801 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

27 Biedrība "Kristīgais 

žēlsirdības centrs" 

struktūvienība 

kristīgais dienas 

centrs 

30.11.2017. dienas centrs bērni (abu dzimumu) personas ar redzes invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

citi, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas 

Bērni un vecāki no trūcīgām 

un sociālā riska ģimenēm, 

daudzbērnu ģimenēm; bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Stacijas iela 26, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

28 Biedrība 

"Brīnummāja" 

20.12.2017. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:100 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

bērni bāreņi un bez vecāku 

gādības palikušie bērni, 

personas ar redzes invaliditāti, 

citi, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

personas, kas cietušas no 

prettiesiskām darbībām (tai 

skaitā vardarbībā cietušas 

personas), 

personas, kas atkarīgas no 

psihoaktīvām vielām, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

bērni ar mācīšanās un 

uzvedības traucējumiem 

Bērzaines iela 16/18, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

  

29 Naukšēnu novada 

pašvaldības Sociālais 

dienests 

23.05.2018. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:10 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

pensijas vecuma personas, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Straumēni, Naukšēni, 

Naukšēnu pag., 

Valmieras nov., LV-

4244 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

30 Biedrības „Latvijas 

sarkanais krusts” 

Cēsu naktspatversme 

04.09.2018. naktspatversme 

Plānotais klientu 

skaits:12 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas, kas atgriezušās no 

ieslodzījuma vietas vai 

ilgstošas bezpajumtniecības, 

pensijas vecuma personas, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas 

Slimnīcas iela 9, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

  

31 Kopienas centrs 

"Baltā ūdensroze" 

30.10.2018. dienas centrs 

Plānotais klientu 

skaits:50 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

citi 

jaunās māmiņas, personas ar 

invaliditāti ar funkcionāliem 

traucējumiem  

Parka iela 6, Madona, 

Madonas nov., LV-

4801 

  

32 Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"Zāles uz mājām" 

22.03.2019. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:10 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar redzes invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

pensijas vecuma personas 

Pleskavas iela 6, 

Alūksne, Alūksnes 

nov., LV-4301 

Saskaņā ar SIA "Zāles uz 

mājām" sniegto 

informāciju – 

pakalpojumu 

pakalpojumu sniegšana 

nav uzsākta, plāno 

iesniegt iesniegumu 

pakalpojuma izslēgšanai 

no reģistra. 

33 CAMPHILL 

NODIBINĀJUMS 

"ROŽKALNI" 

24.05.2019. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu 

skaits:20 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Rožkalni, Rencēnu 

pag., Valmieras nov., 

LV-4232 

  

34 Biedrības "Latvijas 

Samariešu apvienība" 

Sociālo pakalpojumu 

centrs "Vanags" 

02.08.2019. grupu māja (dzīvoklis) 

Plānotais klientu 

skaits:16 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Ūdens iela 2C - 6, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

35 Latvijas SOS - bērnu 

ciematu asociācija 

23.10.2019. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu skaits:6 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi 

jaunieši vecumā no 18 – 24 

gadiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanas ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā  

Ganību iela 3, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

36 "Fonds "Iespēju tilts"" 06.12.2019. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu 

skaits:18 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Garā iela 10, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

37 Biedrība "Kopā 

varam!" 

11.03.2020. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:100 

bērni, kuri uzturas 

kopā ar vecākiem, 

tuviniekiem, 

aizbildņiem 

citi 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu vecāki 

vai likumiskie pārstāvji 

Leona Paegles iela 5, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

38 Biedrība "Kopā 

varam!" 

11.03.2020. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:100 

bērni, kuri uzturas 

kopā ar vecākiem, 

tuviniekiem, 

aizbildņiem 

citi 

Bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu vecāki 

vai likumiskie pārstāvji 

Jumaras iela 9, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

  

39 Kopienas centrs 

"Baltā ūdensroze" 

23.04.2020. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:20 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Parka iela 6, Madona, 

Madonas nov., LV-

4801 

  

40 VSIA "Strenču 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

27.04.2020. cits: 

sociālā darba 

pakalpojums 

Plānotais klientu 

skaits:1700 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi 

slimnīca klienti un viņu 

piederīgie 

Valkas iela 11, 

Strenči, Valmieras 

nov., LV-4730 

  

41 Mazsalacas novada 

Sociālais dienests 

04.06.2020. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar redzes invaliditāti, 

pensijas vecuma personas, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Parka iela 31, 

Mazsalaca, Valmieras 

nov., LV-4215 

  

42 Kocēnu novada 

domes Sociālais 

dienests 

19.11.2020. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:15 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas Alejas iela 8, Kocēni, 

Kocēnu pag., 

Valmieras nov., LV-

4220 

  

43 Naukšēnu novada 

pašvaldības sociālais 

dienests 

11.12.2020. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu skaits:8 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Mazaldari, Naukšēni, 

Naukšēnu pag., 

Valmieras nov., LV-

4244 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

44 Valsts sociālās 

aprūpes centrs 

"Zemgale" filiāle 

"Rūja" grupu 

dzīvoklis "Saulrīti" 

01.01.2021. grupu māja (dzīvoklis) 

Plānotais klientu 

skaits:30 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Pansionāts Rūja, Jeri, 

Jeru pag., Valmieras 

nov., LV-4234 

  

45 Bierības "Kristīgais 

žēlsirdības centrs" 

struktūvienība 

Specializētā darbnīca 

19.01.2021. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Stacijas iela 26 - 1, 

Valmiera, Valmieras 

nov., LV-4201 

Nav uzsākta 

pakalpojumu sniegšana. 

46 Priekuļu novada 

Sociālais dienesta 

DIENAS APRŪPES 

CENTRS 

15.03.2021. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:15 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Cēsu prospekts 1, 

Priekuļi, Priekuļu 

pag., Cēsu nov., LV-

4126 

  

47 Priekuļu novada 

Sociālais dienests 

DIENAS APRŪPES 

CENTRS 

15.03.2021. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Cēsu prospekts 1, 

Priekuļi, Priekuļu 

pag., Cēsu nov., LV-

4126 

  

48 Biedrības  Latvijas 

Sarkanais Krusts 

Valkas komitejas 

Dienas aprūpes centrs 

"Valka" 

07.04.2021. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:24 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Rūjienas iela 3E, 

Valka, Valkas nov., 

LV-4701 

  

49 Nodibinājums 

"Latvijas Evaņģēliski 

luteriskās Baznīcas 

Diakonijas centrs" 

struktūrvienība 

Kopienas centrs 

"Gaujaslīči" 

07.06.2021. dienas centrs 

Plānotais klientu 

skaits:20 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

citi 

Marginālā grupa 

Dzirnavu iela 45, 

Cēsis, Cēsu nov., LV-

4101 

  

50  Biedrības "Latvijas 

Sarkanais Krusts" 

Vidzemes komitejas 

Grupu dzīvokļi 

16.06.2021. grupu māja (dzīvoklis) 

Plānotais klientu 

skaits:16 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Tālavas iela 33, 

Valka, Valkas nov., 

LV-4701 

  

51 Biedrība "Cerību 

spārni" 

21.06.2021. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:18 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

Spāres muiža 5, 

Spāre, Amatas pag., 

Cēsu nov., LV-4139 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

52 Biedrība "Cerību 

spārni" 

28.06.2021. grupu māja (dzīvoklis) 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Spāres muiža 34, 

Amatas pag., Cēsu 

nov., LV-4139 

  

53 Biedrība "Cerību 

spārni" 

29.06.2021. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Spāres muiža 21, 

Spāre, Amatas pag., 

Cēsu nov., LV-4139 

  

54 Biedrība "Cerību 

spārni" 

29.06.2021. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu skaits:8 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Spāres muiža 21, 

Spāre, Amatas pag., 

Cēsu nov., LV-4139 

  

55 Ģimeņu centrs TuTi 29.06.2021. sociālā rehabilitācija 

Plānotais klientu 

skaits:50 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Blaumaņa iela 11 - 3, 

Madona, Madonas 

nov., LV-4801 

  

56 Varakļānu novada 

pašvaldības Sociālais 

dienests 

07.07.2021. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:45 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

pensijas vecuma personas 

Rīgas iela 9, 

Varakļāni, Varakļānu 

nov., LV-4838 

  

57 Alūksnes novada 

Sociālo lietu 

pārvaldes dienas 

aprūpes centrs 

bērniem"Saules Zaķi" 

21.07.2021. dienas aprūpes centrs 

Plānotais klientu skaits:8 

bērni (abu dzimumu) personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem 

Uzvaras iela 1, 

Alūksne, Alūksnes 

nov., LV-4301 

  

58 Alūksnes novada 

Sociālo lietu 

pārvaldes 

struktūrvienība 

"Specializētās 

darbnīcas" 

21.07.2021. specializētās darbnīcas 

Plānotais klientu 

skaits:10 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Uzvaras iela 1, 

Alūksne, Alūksnes 

nov., LV-4301 

  

59 SIA SP Labāka 

Rītdiena 

26.08.2021. aprūpe mājās 

Plānotais klientu 

skaits:40 

pilngadīgas personas 

(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 

personas ar redzes invaliditāti, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

Sērmūkšu muiža, 

Sērmūkši, Skujenes 

pag., Cēsu nov., LV-

4143 
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 Pakalpojuma 

sniedzējs 
Reģistrācijas 

datums 
Sniedzamais 

pakalpojums 
Klienti (pēc vecuma 

un dzimuma) 
Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

personas ar dzirdes 

invaliditāti, 

personas, kas atkarīgas no 

psihoaktīvām vielām 

60 Nodibinājuma 

"Sociālā atbalsta un 

izglītības fonds" 

struktūrvienība 

"Vidzemes ģimeņu 

atbalsta centrs 

SMILTENE"" 

24.09.2021. cits: 

Ģimenes asistenta 

pakalpojums 

Plānotais klientu 

skaits:150 

visu vecumu un 

dzimumu personas.  

citi, 

personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, 

bērni bāreņi un bez vecāku 

gādības palikušie bērni, 

personas ar invaliditāti ar 

fiziska rakstura traucējumiem, 

krīzes situācijā nonākušas 

personas, 

personas, kas cietušas no 

prettiesiskām darbībām (tai 

skaitā vardarbībā cietušas 

personas) 

sociālā riska ģimenes; 

audžuģimenes, aizbildņi, 

adoptētāji, viesģimenes. 

Galdnieku iela 10B, 

Smiltene, Smiltenes 

nov., LV-4729 

  

 


