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IEVADS 
 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna ieviešanas progresa izvērtējums 

ir pārskats par paveikto reģiona DI plāna īstenošanā. Ziņojuma mērķis ir apkopot un analizēt 

informāciju par DI procesa ieviešanu (tikai 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 sešās 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 “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 2019. 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 

2019. 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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1. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

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

DI projektam 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 BSAC 

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.  

 

 

 

 

Attēls Nr.1 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita izmaiņas VPR 

2018. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu. Avots: VBTAI dati. 

 
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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Analizējot tendences, viskrasāk ir samazinājies bērnu skaits institūcijās (-33,3%), kamēr aizbildnībā 

esošo bērnu skaits ir krities par 5,8%, savukārt, audžuģimenēs ievietoto bērnu skaits ir pieaudzis. 

Salīdzināt situācijas izmaiņas pret 2019. gadu nav iespējams, jo uz izvērtējuma veikšanas brīdi par 2019. 

gadu ir pieejami dati tikai par bērniem, kas atrodas BSAC, dati par 2019. gadā audžuģimenēs un 

aizbildņu ģimenēs esošajiem bērniem nav pieejami.  

No 26 Vidzemes pašvaldībām 14 pašvaldības izmanto BSAC pakalpojumus3. Pašvaldību griezumā 2018. 

gadā visvairāk BSAC pakalpojumus izmantoja Valmieras pilsētas (11 bērniem), Madonas (10 bērniem), 

Alūksnes (9 bērniem), Valkas (7 bērniem), Gulbenes (5 bērniem) un Apes (4 bērniem) novadiem. No 

Kocēnu, Raunas, Smiltenes un Vecpiebalgas novadiem BSAC atrodas pa 2 bērniem, bet no Burtnieku, 

Cēsu, Rūjienas un Naukšēnu novadiem pa vienam bērnam. Visvairāk bērnu audžuģimenēs dzīvo no 

Gulbenes (33), Alūksnes (26), Madonas (18), Cēsu, Kocēnu novadiem un Valmieras pilsētas (pa 15), 

Raunas un Varakļānu novadiem (pa 10). Savukārt, aizbildņu ģimenēs visvairāk bērnu ir no Gulbenes 

(64), Madonas (59), Alūksnes (33), Cēsu (25) novadiem, Valmieras pilsētas (24), Amatas (21), Strenču 

(20), Vecpiebalgas (19), Burtnieku (18), Valkas (17), Priekuļu (15), Smiltenes (13), Kocēnu (12), Raunas 

(12), Ērgļu (12), Lubānas (11) un Mazsalacas (11) novadiem. 

 

Attēls Nr.2 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits dalījumā pa novadiem un ārpusģimenes aprūpes veidiem VPR 

2018. gadā. Avots: VBTAI dati. 

 

 
3 VBTAI dati. 



6 

 

Redzams, ka BSAC ievietotu bērnu skaits un proporcija VPR pašvaldībās būtiski atšķiras, piemēram, 

institūcijās ievietoto bērnu īpatsvars svārstās no 0% līdz pat 36% no kopējā pašvaldībā ārpusģimenes 

aprūpē esošo bērnu skaita. Šādas atšķirības skaidrojamas 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 200 bērnu4. Kopš DI plāna izstrādes BSAC skaits VPR ir samazinājies – uz 2020. gada janvāri 

trīs BSAC ir slēgti. Attiecīgi par 75 bērniem (38%) ir samazinājies arī BSAC esošo bērnu skaits. 2019. 

gada decembrī VPR esošajos BSAC uzturējās 123 bērni, no kuriem tikai trešā daļa jeb 37 bērni ir no VPR 

pašvaldībām. 

Tabula Nr.1 Ārpusģimenes aprūpes iestādes un tajās esošo bērnu skaits 2016. un 2019. gadā. Avots: VBTAI dati. 

BSAC 2016 2019 t.sk. no VPR 

BSAC "Gaujiena", Apes novads 15 10 6 

ĢAC "Zīļuks", Ērgļu novads 15 14 3 

Grašu BC, Cesvaines novads 28 29 0 

Gulbenes BĢAC, Gulbenes novads 7 slēgts  

BJĀAAC "Ozoli", Madonas novads 23 11 7 

Skangaļu BASAC, Priekuļu novads 16 slēgts  

Smiltenes BĢAC, Smiltenes novads 11 9 9 

ĢAC "Saulīte", Valkas novads 20 slēgts  

Valmieras SOS BC, Valmiera 63 50 12 

Kopā 198 123 37 

 

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. Salīdzinot ar 2016. gada datiem, 2019. gadā 

kopējais bērnu ar FT skaits VPR ir pieaudzis par 9 bērniem jeb 0,9%. Bērnu ar kustību, dzirdes, redzes 

vai psihiskiem traucējumiem skaits ir pieaudzis par 25 bērniem jeb 6,2%,  savukārt, bērnu ar pārējiem 

traucējumiem skaits ir samazinājies par 16 bērniem.  

 

 

 

 

Attēls Nr.3 Bērnu ar FT skaita izmaiņas 

VPR 2019. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu. 

Avots: VDEĀK dati. 

 

 

 
4 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 60.lpp. 
5 CSP, IRG040. Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām un dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā.  
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Bērnu ar invaliditāti izvietojums pašvaldību griezumā proporcionāli atbilst kopējam iedzīvotāju un 

bērnu skaitam tajās. Bērnu ar invaliditāti īpatsvars ir 1,8-4% no kopējā bērnu skaita pašvaldībās. 

Visvairāk bērnu ar FT ir Valmieras pilsētā, Madonas, Gulbenes, Cēsu, Smiltenes un Alūksnes novados.  

 

Attēls Nr.4 Bērnu ar FT skaits dalījumā pa novadiem un FT veidiem VPR 2019. gada decembrī. Avots: VDEĀK dati. 

 

No VPR pašvaldībās dzīvojošajiem 926 bērniem ar invaliditāti 252 jeb 27% bērnu ir nepieciešama īpaša 

kopšana. Visvairāk šādu bērnu ir Valmieras pilsētā, Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Cēsu un Alūksnes 

novados. 
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Attēls Nr.5 Bērnu skaits, kam ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, VPR pašvaldībās 2019. 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 2789 

personām, sasniedzot 21 918 jeb 11,8% no kopējā iedzīvotāju skaita reģionā7. 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 jeb 14,8% no 

kopējā personu ar invaliditāti skaita.  

 

 

 

Attēls Nr.6 Personu ar GRT skaita izmaiņas VPR 

2019. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu. 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 7,4-35% diapazonā. 2019. gada 

decembrī visvairāk personu ar GRT no kopējā personu ar GRT skaita reģionā ir Gulbenes novadā 

(13,6%), Valmieras pilsētā (9,3%), Rūjienas (9,2%), Madonas (9,2%), Cēsu (7,8%), Alūksnes (5,4%) un 

Valkas (5,4%) novados.  

 
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.7 Personas ar GRT VPR 

pašvaldībās 2019. 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. Pārskata perioda laikā iestāžu skaits VPR ir 

samazinājies – uz 2020. gada janvāri VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna” ir slēgta, bet PSAC “Lode” un VSIA 

“Strenču psihoneiroloģiskā 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”).  

Tabula Nr.2 Ilgstošas sociālās aprūpes iestādes un tajās esošo personu ar GRT skaits 2016. un 2019. gadā. 

 Avots: LM dati. 

Nosaukums 2016 2019 izmaiņas 

VSAC Latgale filiāle  "Litene" 258 278 +20 

VSAC Vidzeme filiāle  "Rūja" 266 266 - 

VSAC Vidzeme filiāle "Valka" 90 92 +2 

VSIA "RNPC" 74 73 -1 

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 

Kopā 881 709 -172 

 
8 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 67.lpp. 
9 VPR rīcībā ir informācija tikai par DI projekta ietvaros izvērtētajām personām. 
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2. PROJEKTA “VIDZEME IEKĻAUJ” IETVAROS SNIEGTIE 

PAKALPOJUMI 

2.1. Bērni BSAC 

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 esošajās 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 

esošajās deviņās BSAC, un 26 VPR pašvaldību bērniem, kas uzturējās citu reģionu BSAC10.  

Pašvaldību griezumā proporcionāli visvairāk tika izvērtēti bērni BSAC no Madonas novada, Valmieras 

pilsētas, Gulbenes, Valkas, Alūksnes, Cēsu un Smiltenes novadiem.  

 

No 156 izvērtētajiem BSAC bērniem 2019. gada 31. decembrī  60  bērni ir sasnieguši pilngadību, vēl 15 

bērni pilngadību sasniegs līdz 2020. gada 31. decembrim, bet 18 no izvērtētajiem bērniem pilngadību 

būs sasnieguši līdz 2021. gada 31. decembrim.  

 

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, tādējādi līdz 2019. gada 31. decembrim kopumā nodrošinot individuālo vajadzību 

izvērtēšanu 440 bērniem ar FT. Visiem izvērtētajiem bērniem ar FT izstrādāti individuālie atbalsta plāni. 

Trešajā izvērtēšanas kārtā 2020. gadā plānots veikt vēl vismaz 42 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 

izvērtēšanu un individuālo plānu sagatavošanu. Tas saistīts ar to, ka vismaz 41 bērns, kas izvērtēti 1. un 

2. kārtā, nesaņems pakalpojumus DI projekta ietvaros, jo : 

 
10 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 45.-47.lpp. 
11 Turpat, 52.lpp. 

Attēls Nr.8 DI procesā izvērtētie bērni 

BSAC un to izcelsmes VPR pašvaldības. 

Avots: VPR DI plāns. 
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• 2 bērni ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 

• 3 bērni miruši; 

• 7 bērniem atkārtoti  nav noteikta invaliditāte; 

• 23 bērni sasnieguši 19 gadu vecumu; 

• 4 bērni pārcēlušies uz Rīgas pilsētu; 

• 2 bērni pārcēlušies uz Jēkabpils pilsētu (šie bērni var saņemt pakalpojumus Zemgales PR DI 

projekta ietvaros). 

Savukārt, 3 bērni pārcēlušies uz dzīvi VPR un ir izvērtēti citos reģionos vai VSAC  (1 no ZPR, 1 no RPR un 

1 no bērnu VSAC). Šie bērni uzsāks vai turpinās saņemt pakalpojumus DI projekta ietvaros.  

 

 

 

Attēls Nr.9 Izvērtēto bērnu ar FT skaits.  

Avots: VPR dati. 

 

 

Pašvaldību griezumā visvairāk izvērtēto bērnu ir no Valmieras pilsētas (15%), Cēsu (14%), Alūksnes 

(10%), Gulbenes (8,4%), Madonas (7,7%), Smiltenes (6,8%) un Priekuļu (6,1%) novadiem. Otrajā 

izvērtēšanas kārtā nav neviena izvērtētā no Burtnieku, Apes, Ērgļu, Naukšēnu, Cesvaines, 

Jaunpiebalgas un Varakļānu novadiem. 

 

Līdz DI plāna apstiprināšanai pakalpojumu sniegšana tika uzsākta tikai dažiem bērniem ar FT – 2016. 

gadā pakalpojumus saņēma 3 bērni ar FT, bet 2017. gadā 2 bērni ar FT. 2018. gadā pakalpojumus 

saņēma 98 bērni ar FT, bet 2019. gadā jau 195 bērni ar FT. Attīstoties pakalpojumu pieejamībai un 

likumisko pārstāvju iespējai izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar 2018. gadu būtiski palielinās arī 

sniegto/ izmantoto pakalpojumu apjoms. Divas trešdaļas (67%) bērnu ar FT pakalpojumus saņēmuši 

viena kalendārā gada laikā, bet trešdaļa (32%) pakalpojumus saņēmuši divos gados. Atsevišķos 

gadījumos pakalpojumi sniegti triju (1) un pat četru gadu (1) laikā.  

Attēls Nr.10 Izvērtēto bērnu ar FT skaits 

VPR pašvaldībās. Avots: VPR dati. 
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Attēls Nr.11 Bērnu ar FT skaits, kas saņēmuši 

pakalpojumus no DI projekta, VPR pašvaldībās. Avots: 

VPR dati. 

Kopumā kopš 2016. gada pakalpojumus saņēmuši 222 bērni ar FT (unikālās personas) jeb 52 % no DI 

projektā plānotā. Visvairāk pakalpojumu saņēmēju ir no Valmieras pilsētas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, 

Priekuļu, Smiltenes, Kocēnu un Madonas novadiem. No visiem izvērtētajiem bērniem ar FT 

pakalpojumus ir uzsākuši saņemt vai saņēmuši puse visu izvērtēto bērnu ar FT. DI projekta ietvaros 

sociālās aprūpes pakalpojumus ir saņēmuši arī četri bērni ar FT, kuriem nav izstrādāts individuālais 

atbalsta plāns, jo viņiem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.  

 

Dalījumā pa pakalpojumu grupām visvairāk – 199 bērni ar FT ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. Sociālās aprūpes pakalpojumus saņēmuši 38 bērni ar FT, atelpas brīža pakalpojumu 8 

bērni, bet dienas aprūpes centra pakalpojumu 1 bērns. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši 

56 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.  

Tabula Nr. 3 Bērni ar FT un to likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes, kas saņēmuši pakalpojumus, 2016.-2019.g. 

Avots: VPR dati. 

Pakalpojumu grupa Pakalpojumu saņēmušo klientu skaits 

Sociālā rehabilitācija 199 

Sociālā aprūpe 38 

Atelpas brīdis 8 

Dienas aprūpes centrs 1 

Sociālā  rehabilitācija bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai 
audžuģimenēm 

56 

 

Kopš projekta sākuma pakalpojumi bērniem ar FT un to likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 

ir sniegti vairāk kā 29 961 vienības (skat tabulu nr.4). Visvairāk bērniem ar FT sniegti sociālās aprūpes 

pakalpojumi (24876.5 stundas), kam seko sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (4055 nodarbības). Bērnu 

ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm kopumā sniegta 761 sociālās rehabilitācijas 

Attēls Nr.12 Izvērtēto bērnu ar FT skaits 

(unikālās personas), kas ir un nav 

saņēmuši pakalpojumus no DI projekta, 

VPR pašvaldībās, 2016.-2019.g. Avots: 

VPR dati. 
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pakalpojumu nodarbība. 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.-2019.g. Avots:  VPR dati. 

Pakalpojumu grupa Mērvienība 2016 2017 2018 2019 Kopā 

APRŪPE  Stunda 346 516 5633,5 18381 24876,5 

REHABILITĀCIJA, tai skaitā Sniegšanas reize - - 1177 2878 4055 
Fizioterapija    345 899 1244 

Kanisterapija    105 301 406 

Tomatis terapija    92 314 406 

Ārstnieciskā masāža    130 163 293 

Montesori    102 158 260 

Hidroterapija    89 126 215 

Smilšu spēles terapija    13 140 153 

Mūzikas terapija    6 129 135 

Ergoterapija    24 109 133 

Masāža    39 75 114 

TheraSuit    97  97 

Audiologopēds     93 93 

Mākslas terapija    32 51 83 

Psihologs    42 36 78 

Reitterapijas nodarbības     65 65 

Logopēds     62 62 

Geo terapija    35 12 47 

Sajūtu istabas nodarbība     30 30 

Osteopāta konsultācija    2 20 22 

Mikrologopēds     20 20 

Kognitīvi biheiviorālās terapijas nodarbības     12 12 

Bioakustiskā korekcijas met.pakalpojums     10 10 

BOWEN terapija     10 10 

Deju un kustību terapija    1 9 10 

Fizikālā procedūra    10  10 

Smadzeņu mikropolarizācija     10 10 

ForBrain terapija     9 9 

Silto smilšu terapija     7 7 

ABA terapija     6 6 

Sāls istabas terapija    6  6 

Ārstnieciskā vingrošana baseinā    3  3 

Neirologa konsultācija    2  2 

Traumataloga konsultācija    1 1 2 

Rehabilitologa konsultācija    1  1 

Uztura speciālista konsultācija     1 1 

REHABILITĀCIJA  LIKUMISKAJIEM 

PĀRSTĀVJIEM, tai skaitā Sniegšanas reize - - 157 604 761 

Fizioterapija    136 517 653 

Psihologs    20 87 107 

Rehabilitologs    1  1 

ATELPA 
Diena/ 
Diennakts 2 15 81 42 140 

DIENAS APRŪPES CENTRS Stunda    129 129 

Kopā  348 531 7048,5 22034 29961,5 
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Kopumā bērniem ar FT sniegti 35 veidu sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, no kuriem visvairāk 

izmantotas šādu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts – fizioterapija (31%), kanisterapija 

(10%), tomatis terapija (10%), ārstnieciskā masāža (7%), montesori (6%), hidroterapija (5%). Bērnu ar 

FT vecāki visbiežāk ir saņēmuši fizioterapeita (85,8%) un psihologa (14%) pakalpojumus.   

Visvairāk sociālās aprūpes pakalpojumu (48% no kopējā sniegto pakalpojumu apjoma) sniegti 

Smiltenes novada pašvaldībā, savukārt, rehabilitācijas pakalpojumi visvairāk sniegti Valmieras pilsētā 

– 14%, Alūksnes novadā – 11% un Gulbenes novadā – 11% no kopējā sniegto pakalpojumu apjoma. 

Aktīvākie rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji pēc pakalpojuma apjoma bijuši Priekuļu novada bērnu 

ar FT  likumiskie pārstāvji – 22 %.  

Tabula Nr. 5 Sniegto pakalpojumu apjoms VPR pašvaldībās pa pakalpojumu grupām,2016.-2019.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) 

Kopā 

Smiltenes nov. 11862 154 51 26   12093 

Valmiera 2620 562   3   3185 

Raunas nov. 2245,5 76       2321,5 

Cēsu nov. 1578 359 127 2 129 2195 

Alūksnes nov. 1562 466 30     2058 

Beverīnas nov. 1738         1738 

Valkas nov. 1479 60 40     1579 

Kocēnu nov. 869 344 36     1249 

Apes nov. 491 56 30     577 

Priekuļu nov.   364 165     529 

Gulbenes nov.   436 87     523 

Mazsalacas nov. 432 70       502 

Madonas nov.   306 69     375 

Pārgaujas nov.   125 40 70   235 

Līgatnes nov.   141 40     181 

Rūjienas nov.   139 36     175 

Amatas nov.   85   39   124 

Lubānas nov.   60 10     70 

Ērgļu nov.   70       70 

Naukšēnu nov.   40       40 

Burtnieku nov.   38       38 

Jaunpiebalgas nov.   30       30 

Varakļānu nov.   30       30 

Cesvaines nov.   26       26 

Vecpiebalgas nov.   18       18 

Kopā 24876,5 4055 761 140 129 29961,5 
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Dalījumā par pakalpojumu veidiem redzams, ka visvairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  

saņēmēju ir Valmieras pilsētā, Alūksnes, Gulbenes, Priekuļu un Cēsu novados. Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm visvairāk sniegti Priekuļu, Cēsu 

un Gulbenes novados. Sociālās aprūpes pakalpojumi visvairāk sniegti Smiltenes novadā un Valmieras 

pilsētā, savukārt, atelpas brīža pakalpojumi Cēsu, Amatas un Pārgaujas novadā. Dienas aprūpes centra 

pakalpojums nodrošināts vienīgi Cēsu novada bērniem ar FT. Viena VPR pašvaldība – Strenču novads – 

nav sniegusi nevienu pakalpojumu bērniem ar FT.  

 

Attēls Nr.13 Unikālajām personām sniegtie pakalpojumi VPR pašvaldībās pa pakalpojumu grupām, 2016.-2019.g.  

Avots: VPR dati. 

Pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un to vecākiem nodrošina kopumā 114 dažādi pakalpojumu 

sniedzēji, t.sk. 50 sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Visvairāk VPR pašvaldību sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem ar FT sadarbojas ar  biedrību “Brīnummāja” (10 

pašvaldības), rehabilitācijas centru “Poga” (8 pašvaldības), SOS Bērnu ciematu (6 pašvaldības), biedrību 

“Mēs saviem bērniem” (5), SIA “Vidzemes slimnīca” (5), psihoterapeiti D. Gailīti (4), Rehabilitācijas 

centru “Līgatne” (4), biedrību “Cerību spārni” (3), Nodibinājumu “Fonds “Iespēju tilts”” (3), SIA “Laba 

prakse Cesvaine” (3), SIA “Valmieras veselības centrs” (3), SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” (3).  

Pašvaldību griezumā ar visvairāk pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumus bērniem ar FT 

un to likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm, sadarbojas Smiltenes novads (25), Valmieras 

pilsēta (20), Cēsu (15), Gulbenes (11), Valkas (11),  Madonas, (11), Kocēnu (10) un Alūksnes (10) novadi.  
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Kopš DI projekta sākuma VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu 

bērniem ar FT 192 019.06 EUR apmērā. Lielākā daļa izmaksu (70%) kompensētas 2019. gadā. 

Pašvaldību griezumā no kopējām VPR kompensētām izmaksām pašvaldībām visvairāk izmaksas 

kompensētas Smiltenes novadam (23%), Valmieras pilsētai (10%), Alūksnes (8,3%), Cēsu (7,9%) un 

Kocēnu (6,6%) novadiem. 

Tabula Nr. 6 VPR pašvaldībām kompensētie izdevumi par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT, 2016.-2019.g. 

Avots: VPR dati. 

Pašvaldība 2016 2017 2018 2019 Kopā 

Smiltenes nov.   13757,96 31036,31 44794,27 

Valmiera   2204,94 17274,47 19479,41 

Alūksnes nov.   7038,07 8901,41 15939,48 

Cēsu nov. 58  7882,59 7170,19 15110,78 

Kocēnu nov.   3420 9189,84 12609,84 

Gulbenes nov.   500 9535 10035 

Madonas nov.   845,22 8873,38 9718,6 

Valkas nov.   3194,72 6169,63 9364,35 

Raunas nov.   2330,76 6287,02 8617,78 

Priekuļu nov.   2980 4850 7830 

Pārgaujas nov.  567 924 4581 6072 

Beverīnas nov. 881,75 1979,61 628,71 2178,33 5668,4 

Līgatnes nov.   1890 1785 3675 

Apes nov.   173,95 3478,87 3652,82 

Amatas nov.   1260 2117 3377 

Rūjienas nov.    2688 2688 

Mazsalacas nov.   462,92 2201,41 2664,33 

Burtnieku nov.   2305  2305 

Jaunpiebalgas nov.   2055  2055 

Ērgļu nov.   644 1286 1930 

Lubānas nov.   75 1715 1790 

Varakļānu nov.    970 970 

Cesvaines nov.   54 608 662 

Vecpiebalgas nov.    530 530 

Naukšēnu nov.    480 480 

Kopā 939,75 2 546,61 54 626,84 133 905,86 192 019.06 

Attēls Nr.14 Pakalpojumu sniedzēju skaits, ar kuriem 

noslēgti līgumi, VPR pašvaldībās, 2016.-2019.g. Avots: 

VPR dati. 
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2.3. Personas ar GRT 

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 2019. gada 31. decembrim individuālās 

vajadzības tika izvērtētas 203 personām ar GRT. Līdz 2019. gada 31. decembrim individuālās vajadzības 

izvērtētas kopumā 411 personām ar GRT. Visām izvērtētajām personām izstrādāti individuālie atbalsta 

plāni. No 411 izvērtētajā personām 71 izvērtēta VSAC. 2020. gadā plānots izvērtēt vēl vismaz 65 

personas ar GRT. 

  

 

 

 

 

 

Attēls Nr.15 Izvērtēto personu ar GRT skaits. 

Avots: VPR dati. 

 

Pašvaldību griezumā visvairāk izvērtēto personu ar GRT ir no Valmieras pilsētas (12%), Smiltenes 

(10%), Cēsu (8%) un Madonas (7,5%) novadiem. Neviena persona nav izvērtēta no Ērgļu un 

Vecpiebalgas novadiem. No visām izvērtētajām personām  17% ir VSAC klienti.  

 

Pakalpojumu sniegšana personām ar GRT uzsākta 2018. gadā, kad pakalpojumi sniegti 42 personām. 

2019. gadā pakalpojumus saņēma jau 73 personas. Kopumā kopš 2018. gada pakalpojumus saņēmušas 

77 personas ar GRT (unikālās personas) jeb 18% no DI projektā plānotā. Visvairāk pakalpojumu 

saņēmēju ir no Valmieras pilsētas (31%), Cēsu (21%), Priekuļu (18%) un Madonas (16%) novadiem.       

 
12 Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam, 2017. 52.lpp. 

Attēls Nr.16 Izvērtēto personu ar GRT 

skaits VPR pašvaldībās. Avots: VPR dati. 
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Dalījumā pa pakalpojumu grupām visvairāk – 67 personas ar GRT ir saņēmušas speciālistu konsultācijas 

un individuālo atbalstu, savukārt, grupu mājas pakalpojumus saņēmušas 12 personas ar GRT, atelpas 

brīža pakalpojumu, dienas aprūpes centra pakalpojumu un specializētās darbnīcas pakalpojumu 

saņēmušas  2 personas, bet aprūpi mājās tikai 1 persona ar GRT.  

No visiem VSAC izvērtētajiem 14 personas ar GRT (19% no VSAC izvērtētajiem un 21% no DI projektā 

plānotā) uzsākušas dzīvi sabiedrībā, tai skaitā 5 izmanto grupu mājas “Saulrīti” sniegtos pakalpojumus 

(grupu mājas “Saulrīti” pakalpojumi tiek finansēti no Valsts budžeta). Pakalpojumus DI projekta 

ietvaros saņem arī 6 personas ar GRT, kas pārcēlušies uz dzīvi sabiedrībā no VSAC – 5 pārcēlušies uz 

dzīvi grupu dzīvokļa pakalpojumā Valmieras pilsētā, 1 pārcēlies uz dzīvi Kocēnu novadā, taču, ņemot 

vērā to, ka Kocēnu novadā vēl nav izveidoti SBSP, tiek izmantots biedrības “Cerību spārni” sniegtais 

grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojums. Tāpat Kocēnu novads sniedzis arī speciālistu 

konsultācijas.  

Tabula Nr. 7 Personas ar GRT, kas saņēmuši pakalpojumus, 2018.-2019.g. Avots: VPR dati. 

Pakalpojumu grupa Pakalpojumu saņēmušo klientu skaits 

Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts 67 

tai skaitā no VSAC iznākušie 1 

Grupu māja (dzīvoklis)  12 

tai skaitā no VSAC iznākušie 5 

Atelpas brīdis jeb īslaicīgā sociālā aprūpe 2 

Dienas aprūpes centrs   2 

Specializētā darbnīca 2 

tai skaitā no VSAC iznākušie  1 

Aprūpe mājās 1 
 

Kopš projekta sākuma pakalpojumi personām ar GRT ir sniegti kopumā 3299 vienību apjomā (skat. 

tabulu nr.8). Visbiežāk sniegtie pakalpojumi ir grupu mājas pakalpojumi (1388 vienības jeb 42% no 

kopējā pakalpojumu apjoma) un speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts (1280 vienības jeb 

39% no kopējā pakalpojumu apjoma). Vairāk kā 87% pakalpojumi sniegti 2019. gadā. Neviena persona 

ar GRT nav saņēmusi atbalsta grupas vai grupu nodarbības pakalpojumus.  

 

Attēls Nr.17 Personu ar GRT skaits (unikālās personas), 

kas saņēmušas pakalpojumus no DI projekta, VPR 

pašvaldībās, 2018.-2019.g. Avots: VPR dati. 
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Tabula Nr. 8 Personām ar GRT sniegto  pakalpojumu apjoms, 2018.-2019.g. Avots: VPR dati. 

Pakalpojumu grupa Mērvienība 2018 2019 Kopā 
Grupu māja (dzīvoklis) Diena 105 1283 1388 

Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, 
t.sk.  

Stunda 277 1003 1280 

Fizioterapija Stunda 112 438 550 

Mākslas terapija Stunda 131 331 462 

Mūzikas terapija Stunda  123 123 

Ārstnieciskā masāža Stunda  55 55 

Tomatis terapija Stunda 13 33 46 

Kanisterapija Stunda 20 12 32 

Psihologa konsultācija Stunda 1 11 12 

     

Aprūpe mājās (regulāri) Stunda  295 295 

Specializētā darbnīca Diena  237 237 

Dienas aprūpes centrs  Diena 25 38 63 

Atelpas brīdis jeb Īslaicīgā sociālā aprūpe Diennakts 15 21 36 

Kopā  422 2877 3299 

 

Attiecībā uz speciālistu konsultācijām un individuālo atbalstu, personām ar GRT visbiežāk sniegti  

fizioterapijas, mākslas terapijas un mūzikas terapijas pakalpojumi, kuru kopējais sniegtais apjoms 

sasniedz 88% no kopējā sniegtā speciālistu konsultāciju un individuālo atbalsta apjoma. 

Tabula Nr. 9 VPR pašvaldībās sniegto pakalpojumu apjoms pa pakalpojumu grupām personām ar GRT, 2018.-2019.g. 

Avots: VPR dati. 

Pašvaldība 

Grupu 
māja 
(dzīvoklis) 
(Diena) 

Speciālistu 
konsultācijas 
un individuālais 
atbalsts 
(Stunda) 

Aprūpe 
mājās 
(Stunda) 

Specializētā 
darbnīca 
(Diena) 

Dienas 
aprūpes 
centrs 
(Diena) 

Atelpas 
brīdis 
(Diennakts) 

Kopā 

Valmiera 463 334         797 

Kocēnu nov. 394 1   237     632 

Smiltenes nov. 531           531 

Cēsu nov.   410     9 8 427 

Madona   330         330 

Lubānas nov.   17 295       312 

Priekuļu nov.   161         161 

Apes nov.         54   54 

Jaunpiebalgas nov.           28 28 

Alūksnes nov.   20         20 

Valkas nov.   7         7 

Kopā 1388 1280 295 237 63 36 3299 
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Dalījumā par pakalpojumu grupām redzams, ka visvairāk speciālistu konsultāciju un individuālā 

atbalsta sniegts Valmieras pilsētā, Madonas, Cēsu un Priekuļu novados. Grupu māju (dzīvokļu) 

pakalpojums tiek sniegts Valmieras pilsētā jaunizveidotajā grupu mājā “VANAGS”, Smiltenes 

(pakalpojums tiek pirkts no Nodibinājuma “Camphill ciemats “Rožkalni””) un Kocēnu novados 

(pakalpojums tiek pirkts no biedrības “Cerību spārni”). Specializētās darbnīcas pakalpojums sniegts 

vienīgi personām ar GRT Kocēnu novadā (pakalpojums tiek pirkts no biedrības “Cerību spārni”), dienas 

aprūpes centra pakalpojumi tiek sniegti Cēsu un Apes novados, aprūpes mājās pakalpojums sniegts 

vienīgi Lubānas novadā, atelpas brīža pakalpojumi – Cēsu un Jaunpiebalgas novados. 

 

Attēls Nr.18 Unikālajām personām sniegtie pakalpojumi VPR pašvaldībās pa pakalpojumu grupām, 2018.-2019.g . 

Avots: VPR dati. 

 

Pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT nodrošina kopumā 18 dažādi pakalpojumu sniedzēji. 

Visvairāk VPR pašvaldību sadarbojas ar biedrību “Brīnummāja” (3 pašvaldības), mākslas terapeiti L. 

Danilāni (3) un biedrību “Cerību spārni” (3). Pašvaldību griezumā ar visvairāk pakalpojumu sniedzējiem, 

kas nodrošina pakalpojumus personām ar GRT, sadarbojas Madonas novads (6), Cēsu (3), Lubānas (3) 

un Priekuļu (3) novadi.  
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Attēls Nr.19 Pakalpojumu sniedzēju 

skaits, ar kuriem noslēgti līgumi, VPR 

pašvaldībās, 2018.-2019.g. Avots: VPR 

dati. 

 

 

Kopš DI projekta sākuma VPR kompensējis pašvaldībām izmaksas par sniegtiem pakalpojumiem 

personām ar GRT 58 585,22 EUR apmērā. Lielākā daļa izmaksu (84%) kompensētas 2019. gadā. 

Pašvaldību griezumā no kopējām VPR kompensētajām izmaksām pašvaldībām par sniegtiem 

pakalpojumiem personām ar GRT  visvairāk izmaksas kompensētas Valmieras pilsētai (24%), Smiltenes 

(17%), Kocēnu (15,5%), Cēsu (15,4%) un Madonas (12%) novadiem. 

Tabula Nr. 10 VPR pašvaldībām kompensētie izdevumi par pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT,  

2018.-2019.g. VPR dati 

Pašvaldība 2018 2019 Kopā 

Valmiera 2 925 11 401,11 14 326,11 

Smiltenes nov. 1 957,20 7 940,64 9 897,84 

Kocēnu nov. 15 9 036,68 9 051,68 

Cēsu nov. 2 446,05 6 590,64 9 036,69 

Madonas nov. 360,36 6 939,40 7 299,76 

Priekuļu nov. 500 3 525 4 025 

Lubānas nov.  2 224,20 2 224,20 

Apes nov. 574 665,84 1 239,84 

Jaunpiebalgas nov. 188,10 756 944,10 

Alūksnes nov. 260 140 400 

Valkas nov.  140 140 

Kopā 9 225,71 49 359,51 58 585,22 
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3. 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. 

 

3.1. 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).  

31.12.2019., salīdzinot ar VPR DI plāna izstrādes laiku, 5 no 11 pakalpojumu sniedzējiem pārtraukuši vai 

nemaz nav uzsākuši sniegt pakalpojumus mērķa grupai, 1 pakalpojumu sniedzējs (biedrība “Mēs 

saviem bērniem”) paplašinājis klientu grupu, piedāvājot pakalpojumus arī  bērniem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri dzīvo BSAC.  

Savukārt, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem Vidzemē saskaņā ar SPSR atrodamo informāciju sniedz 6 iestādes: 

● Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats", Cesvaines novads; 

● Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte", Valkas novads (saskaņā ar VPR rīcībā 

esošo informāciju – likvidēts 2019. gada decembrī); 

● Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs "Zīļuks", Ērgļu novads; 

● Bērnu sociālās aprūpes centrs "Gaujiena", Apes novads;  

● Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS bērnu ciemats, Valmiera;  

● Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs "Ozoli", 

Madonas novads.  

 

Kopš VPR DI plāna izstrādes brīža Vidzemē slēgti 3 BSAC (skat. tabulu Nr.1). Gulbenes un Valkas novada 

BSAC slēgti, ņemot vērā bērnu skaita samazināšanos iestādēs, savukārt, Skangaļu BASAC slēgts 

finansiālu apsvērumu pēc.  

 

3.2. SBSP sniedzēji bērniem ar FT 

Salīdzinot situāciju VPR DI plāna izstrādes laikā un uz 31.12.2019., 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.  
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Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts”” pārtraucis atelpas brīža pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā šī 

pakalpojuma sarežģītību un tā kvalitatīvai sniegšanai nepietiekamos resursus. Tāpat arī biedrība 

“Labāka Rītdiena”, kas bija uzsākusi atelpas brīža pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma sniegšanas 

specifikas dēļ pakalpojuma sniegšanu pārtraukusi.  

Bērniem ar FT DI projekta ietvaros ļoti nozīmīgu pakalpojumu apjomu sniedz sociālās aprūpes 

pakalpojumu sniedzēji, kā arī 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. 

 

3.3. SBSP sniedzēji personām ar GRT 

Saskaņā ar SPSR atrodamo informāciju VPR teritorijā ir reģistrēti 42 sociālo pakalpojumu sniedzēji 

personām ar GRT. 13 no reģistrētajiem pakalpojumu sniedzējiem nodrošina pakalpojumu Aprūpe 

mājās, 4 pakalpojumu sniedzēji nodrošina dienas aprūpes centra pakalpojumu, 3 pakalpojumu sniedzēji 

nodrošina grupu dzīvokļa/ mājas pakalpojuma sniegšanu, 2 pakalpojumu sniedzējiem reģistrēts 

specializēto darbnīcu pakalpojumus, 6 pakalpojumu sniedzēji nodrošina sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, 5 nodrošina krīzes centra un nakts patversmes pakalpojumus. 3 no SPSR norādītajiem 

pakalpojumu sniedzējiem sniedz pakalpojumus noteiktai klientu grupai,  savukārt, 6 SPSR reģistrētie 

pakalpojumu sniedzēji pēc VPR rīcībā esošās informācijas nenodrošina reģistrā minēto pakalpojumus.  

Salīdzinot ar situāciju VPR DI plāna izstrādes laikā, pieaudzis grupu dzīvokļu pakalpojumu sniedzēju 

skaits – Valmieras pilsētā pieejami grupu dzīvokļi 16 personām ar GRT. Tāpat reģistrēti 2 specializēto 

darbnīcu pakalpojumi, taču līdz 2019. gada 31. decembrim neviena persona ar GRT DI projekta ietvaros 

nav šo pakalpojumu saņēmusi.  

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. 
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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.  

 

Līdz 2019. 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. 

 

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. Tāpat 2018. gada 

nogalē sagatavots VPR tematiskais izdevums “Deinstitucionalizācija Vidzemē”. 
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Īstenoti arī 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 īstenotas arī 4 integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm – 2018. gadā Amatas novadā, 2019. gadā Naukšēnu 

novadā. Nometnēs kopumā piedalījušies aptuveni 100 cilvēku.  
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5. AR ERAF ATBALSTU VEIDOJAMO SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU IZVEIDES PROGRESS  

Šajā nodaļā sniegta informācija par laika posmā no 2018. gada 22. jūnija līdz 2019. 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. 

 

5.1. VPR DI plānā 2017.-2020.gadam veiktās izmaiņas 

VPR DI plāns laika posmā no tā apstiprināšanas brīža 2018. gada 22. jūnija līdz 2019. gada 31. 

decembrim grozīts  trīs 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 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 
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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.  

 

5.1.1. Bērni BSAC 

Saskaņā ar VPR DI plānu bērnu BSAC mērķa grupai plānots izveidot Ģimeniskai videi pietuvinātus 

pakalpojumus (ĢVPP) (2.2.1. aktivitāte). Plānots izveidot četrus pašvaldību ĢVPP ar 32 vietām 

(Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novados). Saskaņā ar VPR DI plānu (2.2.2. aktivitāte) 

paredzēts izveidot trīs jauniešu māju pakalpojumu vietas ar 24 vietām (Madonas, Smiltenes un Valkas 

novados).  

Tabula Nr. 11 VPR pašvaldības, kurās plānots izveidot ĢVPP un jauniešu mājas pakalpojumu. DI plāns. 

Pašvaldību ĢVPP 

ĢVPP Jauniešu māja 

uz 
22.06.2018. 

uz  
31.12.2019.  

Izmaiņas  uz 
22.06.2018. 

uz  
31.12.2019.  

Izmaiņas  

Gulbenes novads 10 10 -   - 

Madonas novads 12 6 -6 8 8 - 

Smiltenes novads  8 8 - 8 8 - 

Valkas novados 8 8 - 8 8 - 

Kopā 38 32 -6 24 24 - 

 

Nekādas izmaiņas jauniešu mājas pakalpojumu izveidē, salīdzinot ar 22.06.2018. VPR DI plāna 

apstiprināto versiju, nav paredzētas. Savukārt ĢVPP pakalpojumā samazināts vietu skaits, ņemot vērā 

bērnu, kam nepieciešama institucionālā aprūpe, skaita samazināšanos.  

 

5.1.2. 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. 
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aktivitāte). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru plānots izveidot deviņās VPR 

pašvaldībās, dienas aprūpes centrus piecās pašvaldībās, bet atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūru 

divās pašvaldībās. Nekādas izmaiņas, salīdzinot ar 22.06.2018. VPR DI plāna apstiprināto versiju, nav 

paredzētas.  

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 

Alūksnes nov.  52 8 - 

Amatas nov. 18 - - 

Cēsu nov. 88 10 5 

Gulbenes nov. 28 - - 

Kocēnu nov. 17 - - 

Madonas nov. 38 13 5 

Mazsalacas nov. 31 - - 

Smiltenes nov. 43 10 - 

Valmiera 100 20 - 

Kopā 415 61 10 

 

5.1.3. Personas ar GRT 

Saskaņā ar DI plānu personām ar GRT plānots izveidot infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi trīs 

dažādiem pakalpojumiem – grupu dzīvokļa pakalpojumiem (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  
22.06.18. 

uz 
31.12.19.  

Izmaiņas  uz  
22.06.18. 

uz 
31.12.19.  

Izmaiņas  uz  
22.06.18. 

uz 
31.12.19.  

Izmaiņas  

Alūksnes nov.  16 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  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  
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Rūjienas nov. 16 16  18 18     

Smiltenes 
nov. 

16 
16 

 
34 34 

 
24 24 

 

Valkas nov. 16 16  24 24     

Valmiera 16 16  40 40  20 20  

Kopā 174 171 -3 272 263 -9 145 145  

 

Kopumā samazinājies veidojamo vietu skaits pakalpojumos par 12 vietām (3 grupu dzīvokļos un 9 DAC), 

taču plānotais pakalpojumu saņēmēju skaits samazinājies par 3, jo Alūksnes un Smiltenes novada 

pašvaldības apņēmušās sniegt pakalpojumus Apes novada iedzīvotājiem, saskaņā ar DI plānu, 

pieaugušie ar GRT, kas saņems grupu dzīvokļu pakalpojumus– 171; dienas aprūpes centra 

pakalpojumus -296, specializētas darbnīcas pakalpojumus - 169. 

 

5.2. Pašvaldību progress infrastruktūras izveidē 

Saskaņā ar DI plānu 15 VPR pašvaldībās paredzēts izveidot SBSP sniegšanai nepieciešamo 

infrastruktūru un materiālo bāzi. Procesa uzsākšanas priekšnoteikums bija investīciju projekta izstrāde 

un līguma noslēgšana ar CFLA. Lielākā daļa pašvaldību projektus izstrādājušas 2018. gadā un līgumus 

noslēgušas 2019. gadā. 

Tabula Nr. 14 VPR pašvaldību progress investīciju projektu izstrādē un līgumu slēgšanā. Avots: VPR dati. 

 

 

Saskaņā ar DI plānu 15 VPR pašvaldībās paredzēts izveidot kopumā 40 dažādus SBSP infrastruktūras 

objektus. 2020. gada janvārī un februārī VPR veiktās pašvaldību aptaujas rezultāti (skat tabulu Nr. 16) 

uzrāda, ka 32 objektiem ir izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, 26 objektiem ir noslēgti 

līgumi par tehniskā projekta izstrādi, 18 no tiem tehniskā projekta izstrāde jau ir noslēgusies, par 11 

objektiem ir izsludināti būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai nepieciešamie iepirkumi, par 8 ir 

noslēgti līgumi par būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanu. Pašvaldības plāno 

sešos objektos uzsākt sniegt pakalpojumus jau 2020. gadā, 14 objektos 2021. gadā, bet pārējos – 
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2022.gadā. Detalizēta informācija par  VPR pašvaldību progresu infrastruktūras objektu izveidē 

atrodama pielikumā Nr.3.  

2019. gada augustā uzsākta grupu dzīvokļa pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētā, nodrošinot 16 

pakalpojumu vietas, kas ir 9% no plānotā kopējā  pakalpojumu vietu skaita (171). 

Attiecībā uz 11 objektiem pašvaldības norāda uz kavējumiem un atkāpēm no plānotā laika grafika. 

Biežāk minētie kavējumu iemesli ir: 

- pārtrauktas vai izbeigtas iepirkumu procedūras; 

- aizkavēšanās būvprojekta izstrādē dēļ nepieciešamiem tehniskiem precizējumiem 

būvprojektā; 

- aizkavēšanās dēļ būtiska izmaksu pieauguma (iesniegtie aprēķini pārsniedz pieejamo 

finansējuma apjomu);  

- neskaidrā situācija saistībā ar pašvaldību aizņēmuma iespējām Valsts Kasē; 

- ar iepirkuma procedūru saistītas aizkavēšanās, piemēram, nepieciešamība izsludināt 

iepirkumu atkārtoti, iepirkumu komisijas kapacitātes problēmas, aizkavēšanās iepirkumu 

izskatīšanas un līgumu slēgšanas procesā;  

- citi iemesli, piemēram, nepieciešamība atbrīvot ēku pirms darbu uzsākšanas.  

Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju lielākā to daļa plāno izveidotajos objektos pakalpojumus 

nodrošināt pašas vai iepirkt pakalpojumu sniedzējus. Atsevišķos gadījumos plānots pakalpojumu 

sniegšanu deleģēt kādai citai organizācijai. 

Atsevišķas pašvaldības apsver iespēju atteikties veidot objektā plānotos pakalpojumus. Biežāk minētie 

iemesli ir problēmas ar Valsts Kases aizdevuma saņemšanu, jo iepirkuma rezultātā būtiski pārsniegtas 

būvniecības izmaksas, kā arī trūkst pieprasījums no konkrētām mērķa grupām (jaunieši). Pašvaldības 

apsver arī iespēju īstenot pakalpojumus mazākā apjomā. Saskaņā ar VPR veikto pašvaldību aptauju 

riski īstenot plānotās aktivitātes pilnā apjomā pastāv Valkas, Rūjienas, Mazsalacas, Kocēnu un Cēsu 

pašvaldībās.  
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6. DI PLĀNA ĪSTENOŠANAS IETEKME UZ 

IESAISTĪTAJĀM PUSĒM 

Lai noskaidrotu projektā iesaistīto pašvaldību viedokli par izmaiņām mērķa grupu dzīvē, izmaiņām 

projektā iesaistīto pašvaldību sociālo dienestu darbinieku viedoklī par mērķa grupas cilvēkiem un 

attieksmē pret deinstitucionalizācijas procesu, kā arī izmaiņām sabiedrības attieksmē, tika veikta 

pašvaldību aptauja. Tika veiktas daļēji strukturētas intervijas ar 18 pašvaldību sociālo dienestu 

darbiniekiem. 

Izmaiņas mērķa grupu situācijā 

Kā būtiskākās izmaiņas mērķa grupu dzīvē respondenti visbiežāk minēja iegūtu drošības sajūtu un 

jaunas prasmes, kas rezultējas atvērtībā, aktīvākā socializācijā un dzīves kvalitātes uzlabojumos. 

Piemēram, respondentu vērtējumā sniegtie pakalpojumi ir ļāvuši bērnu ar FT vecākiem mazināt 

spriedzi un nolemtības sajūtu. Saņemtā iedrošinājuma un psiholoģiskā atbalsta rezultātā ir 

novērojama aktīvāka vecāku socializēšanās. 

Attiecībā uz bērniem ar FT gan dienestu darbinieki, gan bērnu vecāki ir novērojuši veselības un fizisku 

spēju uzlabojumus, kā arī dažādu prasmju uzlabošanos viņu bērniem pēc pakalpojumu saņemšanas. 

Pozitīvas pieredzes ietekmē ir novērojams intereses pieaugums par papildu pakalpojumiem. 

Respondentu vērtējumā ģimenes, kuras audzina bērnus ar FT, kļuvušas ieinteresētākas saņemt 

pakalpojumus savu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Respondentu vērtējumā būtiskākie šķēršļi, ar ko saskaras mērķa grupas, ir grūtības nokļūt līdz 

pakalpojuma sniegšanas vietai, īpaši no attālākajiem pagastiem. Atsevišķos gadījumos dienestu 

darbinieki ir saskārušies ar situāciju, ka pakalpojumus nav iespējams saņemt, jo tie konkrētajai 

personai nav piemēroti. 

Izmaiņas dienestu darbinieku viedoklī un attieksmē 

Lielākā daļa respondentu norāda, ka nesaskata būtiskas izmaiņas dienestu darbinieku attieksmē pret 

mērķa grupām, jo jau pirms tam ir ar tām strādājuši. Vienlaikus, dienestu darbinieki ir konstatējuši, ka 

to redzes lokā esošo mērķa grupu pārstāvju skaits ir paplašinājies. Daži respondenti pat pauda 

pārsteigumu, ka to teritorijā ir tik daudz konkrētās mērķa grupas pārstāvju. 

Klientu skaita pieaugums ir palielinājis darbinieku slodzi un mazinājis ierobežotos resursus, kas jātērē, 

lai palīdzētu organizēt un kontrolētu pakalpojumu apmeklējumu. Īpašas grūtības darbinieku 

vērtējumā sagādā mērķa grupas pārstāvju nevēlēšanās iesaistīties un neinformēšana par neierašanos 

uz pakalpojuma saņemšanu (sevišķi uz individuālajām konsultācijām). 

Kā pozitīvu faktoru respondenti novērtē projekta doto iespēju piedāvāt mērķa grupu personām  vairāk 

pakalpojumus. Jaunu pakalpojumu pieejamība un to sniegtie rezultāti respondentu vērtējumā ir 

palielinājusi dienestu darbinieku izpratni un mainījusi to vērtējumu par pakalpojumu nozīmību un 

pozitīvo ietekmi uz klientu dzīvi. 
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Respondenti norāda uz izmaiņām dienestu darbinieku attieksmē pret deinstitucionalizācijas procesu, 

kas ir mainījusies no sākotnējas neticības procesam uz atbalstu jaunu pakalpojumu sniegšanai. 

Vienlaikus, atsevišķi respondenti izsaka bažas par uzsākto procesu ilgtspēju pēc projekta beigām. 

No projekta ieviešanas procesa viedokļa lielāka daļa respondentu uzsver sākotnējās grūtības un laiku, 

kas bija nepieciešams, lai saprastu projekta nosacījumus. Respondenti pozitīvi vērtē projekta 

komandas sniegto atbalstu, īpaši attiecībā uz atskaišu iesniegšanas procesu. Grūtības ieviešanā ir 

sagādājusi nepieciešamība veikt tirgus izpētes pakalpojuma sniedzēju iepirkumiem, kā arī noraidoša 

attieksme no dažu mērķa grupas pārstāvju puses. 

Izmaiņas sabiedrības attieksmē pret mērķa grupu 

Lielākā daļa respondentu norāda, ka sākotnēji ir saskārušies ar sabiedrības pretenzijām pret 

ierosinātajām pakalpojumu sniegšanas vietām. Respondentu vērtējumā šīs pretenzijas lielākoties ir 

bijušas balstītas aizspriedumos un stereotipos, jo pēc pakalpojumu uzsākšanas sabiedrības pretenziju 

līmenis ir mazinājies, iedzīvotājiem pierodot pie mērķa grupas. Attieksmes maiņu dienestu darbinieku 

vērtējumā visvairāk veicina tieša saskarsme un pozitīva pieredze komunikācijā ar mērķa grupas 

pārstāvjiem. 

Vienlaikus, lielākā daļa respondentu izsaka bažas, ka sabiedrības pretenzijas var saasināties, uzsākot 

būvniecību un pakalpojumu sniegšanu, līdz ar to lielāka uzmanība jāvelta sabiedrības informēšanai un 

izglītošanai. 

Priekšlikumi procesa un jomas uzlabojumiem nākotnē 

Lielākā daļa respondentu norāda uz nepieciešamību nodrošināt sadarbības un informācijas 

koordināciju reģionālā līmenī, kas ļautu vienuviet saņemt informāciju par dažādiem pakalpojumiem 

teritoriāli lielākā mērogā. Tikpat būtiski ir koncentrēt pieredzes un kompetences uzkrāšanu, lai 

pašvaldībām to ierobežotās kapacitātes apstākļos ir pieejams koordinējošs un konsultatīvs atbalsts. 

Projekta īstenošanas pieredze norāda uz šāda modeļa dzīvotspēju, kas ļauj attīstīt izpratni starp 

reģiona pašvaldībām par kopīgu mērķi, kopīgiem risinājumiem, resursu nesadrumstalošanu un 

sadarbību.  
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KOPSAVILKUMS, SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI 

Esošā situācija: 

- DI plāna īstenošanas laikā ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu kopējais skaits VPR pašvaldībās 

ir samazinājies. Proporcionāli visvairāk ir samazinājies bērnu BSAC skaits (par 33,3%). 

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

skaits ir pieaudzis.  

- DI plāna īstenošanas laikā VPR ir palielinājies bērnu ar kustību, dzirdes, redzes vai psihiskiem 

traucējumiem skaits par 25 bērniem jeb 6,2%. 

- DI plāna īstenošanas laikā personu ar GRT skaits ir pieaudzis par 302 personām jeb 14,8% no 

kopējā personu ar invaliditāti skaita, kas norāda uz to, ka visdrīzāk pieaugs nepieciešamība 

pēc sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem. 

- DI plāna īstenošanas laikā VPR ir slēgtas trīs BSAC. Attiecīgi ir samazinājies arī BSAC esošo 

bērnu skaits par 75 bērniem  jeb 38%, salīdzinot ar 2016. gadu.  

- 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.  

- Salīdzinot ar 2016. gadu, VPR teritorijā esošajās  iestādēs ir samazinājies esošo personu ar 

GRT skaits par 172 jeb 20%, taču tas skaidrojams ar personu ar GRT pārvietošanu no slēgtajām 

iestādēm uz citām.   

- 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: 

- DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 156 bērniem BSAC. 

- 60 no izvērtētajiem bērniem BSAC jeb 38% līdz 31.12.2019. sasnieguši pilngadību. 

- DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 440 bērniem ar FT jeb 95% no DI 

projektā plānotā, vēl plānots izvērtēt vismaz 42 bērnus ar FT.  

- Kopš 2016. gada pakalpojumus saņēmuši kopumā 222 bērni ar FT jeb 53% no DI projektā 

plānotā. Pakalpojumi nodrošināti  25 no 26 VPR pašvaldībām (tikai Strenču novada pašvaldība 

nav uzsākusi pakalpojumu nodrošināšanu DI projekta ietvaros). 

- Visvairāk pakalpojumu bērniem ar FT sniegti Valmieras pilsētā, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, 

Priekuļu un  Smiltenes novados.  

- 199 bērni ar FT jeb 54% no DI projektā plānotā saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

(piemēram, fizioterapija, kanisterapija, mūzikas terapija) un sociālās aprūpes pakalpojumus. 

Rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši arī 56 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji vai 

audžuģimenes. Lielākā daļa pakalpojumu sniegta 2019. gadā.  

- 38 bērni ar FT (kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību)  jeb 

111% no DI projektā plānotā saņem sociālās aprūpes pakalpojumus.  

- tikai 8 bērni ar FT (kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību)  

jeb 18 % no DI projektā plānotā saņēmuši atelpas brīža pakalpojumu, jo ir ierobežota šī 

pakalpojuma pieejamība VPR (no 2019. gada rudens VPR nav neviena šī pakalpojuma 
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sniedzēja) un visā valstī kopumā. Pakalpojuma pieejamību varētu veicināt, ja būtu iespēja 

saņemt pakalpojumu arī bērna ar FT dzīvesvietā, taču šādā gadījumā nepieciešams veikt 

grozījumus normatīvajos aktos.  

- Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar FT  DI projekta ietvaros saņēmis  1 bērns no 

plānotajiem 366.  

- Pakalpojumus bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 

nodrošinājuši kopumā 114 dažādi speciālisti un pakalpojumu sniedzēji, t.sk. 50 sociālās 

aprūpes pakalpojumu sniedzēji.  

- VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 192 094,06 EUR apmērā.  

- 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 

- DI projekta ietvaros individuālās vajadzības izvērtētas 411 personām ar GRT jeb 87% no DI 

projektā plānotā, tai skaitā 71 VSAC klientam.  

- DI projekta ietvaros pakalpojumi personām ar GRT nodrošināti 11 (46%) pašvaldībās no 24 

pašvaldībām, kurās tika veikta personu ar GRT izvērtēšana.  

- Visvairāk pakalpojumu personām ar GRT sniegti Valmieras pilsētā, Cēsu, Priekuļu un Madonas 

novados.  

- Kopumā kopš 2018. gada pakalpojumus saņēmušas 77 personas ar GRT jeb 17% no DI projektā 

plānotā. Visbiežāk saņemtie pakalpojumi ir speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts 

(īpaši mākslas terapija un fizioterapija), kā arī grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums.  

- Pakalpojumus pilngadīgām personām ar GRT nodrošinājuši kopumā 18 dažādi pakalpojumu 

sniedzēji.  

- VPR kompensējis pašvaldībām izdevumus par pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT 58 

585,22 EUR apmērā. 

- 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. 

- Lai palielinātu pakalpojumu sniegšanas progresu personām ar GRT, svarīgi veikt izmaiņas 

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

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

- Ņemot vērā DI projektā sasniegto progresu uz 31.12.2019., projekta rezultātu 

sasniegšanai būtisku šķēršļu nav, ja pašvaldības īstenos ERAF projektus noteiktajos 

termiņos.  

 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji VPR: 

- Saskaņā ar SPSR atrodamo informāciju Vidzemē nav pieaudzis SBSP sniedzēju skaits 

bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Lielā mērā 

izmaiņas notikušas, ņemot vērā pasākumus, kas vērsti uz audžuģimeņu kustības stiprināšanu. 

- 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. 

- 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).  
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- Nedaudz  pieaudzis pieejamo SBSP klāsts personām ar GRT – Valmieras pilsētā izveidoti 

grupu dzīvokļi 16 personām, 2 pakalpojumu sniedzēji reģistrējuši specializēto darbnīcu 

pakalpojumus (Burtnieku novadā un Valmieras pilsētā).  

- 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: 

- Līdz 31.12.2019. veiktajiem grozījumiem VPR DI plānā nav ietekmes uz plānoto mērķu 

sasniegšanu.  

- Kopš VPR DI plāna apstiprināšanas SBSP sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide ir 

pabeigta tikai vienā objektā, izveidoti 9% no DI plānā paredzētā grupu dzīvokļu pilngadīgām 

personām ar GRT vietu skaita. 

- Vairāk kā pusei objektu (25) ir izsludināti iepirkumi tehniskā projekta izstrādei, pusei (19) 

objektu ir noslēgti līgumi par tehniskā projekta izstrādi un 16 no tiem tehniskā projekta 

izstrāde jau ir noslēgusies.  

- Ceturtajai daļai objektu (12) ir izsludināti būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai 

nepieciešamie iepirkumi, no kuriem par 7 ir noslēgti līgumi par būvniecības, renovācijas vai 

rekonstrukcijas darbu veikšanu. 

- Biežākie kavējumu iemesli ir saistīti ar izmaksu pieaugu un grūtībām saņemt aizdevumu Valsts 

Kasē, tehniskiem precizējumiem būvprojektā, aizkavējumiem iepirkuma procedūrā. 

- Izmaksu pieauguma un aizdevuma saņemšanas grūtību dēļ, kā arī zemā pieprasījuma dēļ  

(piemēram, pēc ĢVPP un jauniešu mājas pakalpojumiem) atsevišķas pašvaldības apsver 

iespēju atteikties no plānotā pakalpojuma izveides. 

 

Komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna ietvaros īstenotās aktivitātes: 

- VPR īsteno daudzveidīgas aktivitātes sabiedrības viedokļa maiņai par DI procesa īstenošanas 

nepieciešamību. 

- Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju VPR īstenotie pieredzes apmaiņas pasākumi, 

semināri un konsultatīvais atbalsts ir uzlabojis sociālo dienestu izpratni par pakalpojumu 

būtību.  

- 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. 

 

Izvērtējot DI plānā norādītās rīcības, VPR lūdz izskatīt iespēju svītrot atsevišķas rīcības plāna 

aktivitātes, ņemot vērā, ka šādu aktivitāšu īstenošana neietilpst VPR kompetencē un DI projekta 

ietvaros to īstenošanai nav paredzētas darbības, un līdz ar to arī nav pieejams finansējums šo 

aktivitāšu īstenošanai. Priekšlikumi par aktivitāšu svītrošanu pievienoti pielikumā Nr.2.  
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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 

Nodibinājums "Centrs 
Valdardze" 

31.01.2006. 
Pārreģistrācijas: 
31.03.2020. 

Krīzes centrs 
 
Plānotais klientu 
skaits: 257 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
personas, kas cietušas no 
prettiesiskām darbībām (tai 
skaitā vardarbībā cietušas 
personas), 
krīzes situācijā nonākušas 
personas 

Raiņa iela 9F, 
Valmiera, LV-4201 

  

Camphill nodibinājums 
"Rožkalni" 

16.06.2006. Grupu dzīvoklis pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Rožkalni, Rencēnu 
pag., Burtnieku 
nov., LV-4232 

  

Valsts sociālās aprūpes 
centra "Vidzeme" filiāles 
"Rūja" Grupu dzīvokļu māja 
"Saulrīti" 

21.02.2007. Grupu dzīvoklis pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Pansionāts Rūja, 
Jeri, Jeru pag., 
Rūjienas nov.,  
LV-4234 

Pakalpojums pieejams 
tikai personām, kuras 
pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
no VSAC 

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes birojs 
"Aprūpe mājās" 

21.03.2007. 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 

Brūža iela 1, 
Alūksne, Alūksnes 
nov., LV-4301 

  

Smiltenes novada Bērnu un 
ģimenes atbalsta centrs 

01.04.2008. Krīzes centrs visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas, kas cietušas no 
prettiesiskām darbībām (tai 
skaitā vardarbībā cietušas 
personas), 
krīzes situācijā nonākušas 
personas 

Galdnieku iela 10, 
Smiltene, Smiltenes 
nov., LV-4729 

Saskaņā ar Smiltenes 
novada Bērnu un 
ģimenes atbalsta centra 
sniegto informāciju –  
pakalpojumus nodrošina 
tikai Smiltenes novada 
iedzīvotājiem 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

Valkas novada Sociālā 
dienesta Sociālo 
pakalpojumu daļa 

10.07.2008. 
Pārreģistrācijas: 
09.05.2018. 

Aprūpe mājās 
 
Plānotais klientu 
skaits: 30 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

redzes invalīdi, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Rūjienas iela 3D, 
Valka, Valkas nov., 
LV-4701 

  

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 

  

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras "Sociālais 
dienests" Dienas centrs 
"Saules taka" 

10.09.2012. Citi: 
dienas centrs 

bērni (abu dzimumu) citi 
sociālā riska ģimeņu bērni un 
bērni likumpārkāpēji 

Bērzaines iela 16/18, 
Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101 

  

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes 
struktūrvienība Dienas 
aprūpes centrs "Saules 
stars" 

26.08.2010. Dienas aprūpes 
centrs 
 
Plānotais klientu 
skaits: 20 

visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem 

Jāņkalna iela 18, 
Alūksne, Alūksnes 
nov., LV-4301 

  

Biedrības "Latvijas 
Sarkanais Krusts" 
struktūrvienība "Valkas 
rajona komiteja" 

30.08.2010. Aprūpe mājās visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Semināra iela 23, 
Valka, Valkas nov., 
LV-4701 

Saskaņā ar  Biedrības 
"Latvijas Sarkanais 
Krusts" struktūrvienības 
"Valkas rajona komiteja" 
sniegto informāciju –
pakalpojuma sniegšana 
pārtraukta 

Biedrība "Rūjienas senioru 
māja"  sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas centrs 

03.03.2011. Dienas aprūpes 
centrs 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Valdemāra iela 26, 
Rūjiena, Rūjienas 
nov., LV-4240 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

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., Priekuļu nov., 
LV-4126 

  

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras "Sociālais 
dienests" Vidzemes reģiona 
mobilais sociālo 
pakalpojumu Resursu 
centrs 

28.06.2011. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

pensijas vecuma personas, 
personas, kas atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām, 
citi 
daudzbērnu ģimenes un 
nepilnās ģimenes,  
bērni no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm,  
no vardarbības cietušas 
personas,  
personas ar funkcionāliem 
traucējumiem,  
pirmspensijas vecuma personas 

Bērzaines iela 16/18, 
Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101 

Saskaņā ar Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
"Sociālais dienests" 
sniegto informāciju –
pakalpojumu sniegšana 
pārtraukta 2018. gadā 

Biedrība "Ģimenei un 
veselībai" 

05.07.2011. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

bērni (abu dzimumu) personas, kas atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām 

Saulrīti, Lielstraupe, 
Straupes pag., 
Pārgaujas nov.,  
LV-4152 

Saskaņā biedrības 
"Ģimenei un veselībai" 
sniegto informāciju –
pakalpojumu sniegšana 
pārtraukta  

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  

redzes invalīdi, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
dzirdes invalīdi, 
citi 
personas ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 

Bērzaines iela 16/18, 
Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācijas Valmieras SOS 
ģimeņu atbalsta centrs 

22.02.2012. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
citi 
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, LV-4201 

  

Raunas novada domes 
Sociālais dienests 

20.03.2012. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas Valmieras iela 1, 
Rauna, Raunas pag., 
Raunas nov.,  
LV-4131   

Apes novada Sociālais 
dienests 

30.08.2012. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas, 
citi 
personas, kurām slimības laikā 
vai atveseļošanas periodā ir 
grūtības veikt ikdienas mājas 
darbus un personīgo aprūpi 

Tirgus iela 5, Ape, 
Apes nov., LV-4337 

  

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes 
struktūrvienība 
Naktspatversme 

17.09.2012. Naktspatversme 
 
Plānotais klientu 
skaits: 10 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

krīzes situācijā nonākušas 
personas 

Merķeļa iela 3, 
Alūksne, Alūksnes 
nov., LV-4301 

  

Lubānas novada Sociālais 
dienests 

22.02.2013. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Oskara Kalpaka iela 
12, Lubāna, 
Lubānas nov.,  
LV-4830 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

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  

Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests 

23.05.2013. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Rudiņi, Taurene, 
Taurenes pag., 
Vecpiebalgas nov., 
LV-4119 

  

Biedrība "Ģimenei un 
veselībai" 

31.05.2013. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

bērni (abu dzimumu) personas, kas atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām 

Lapas, Straupe, 
Straupes pag., 
Pārgaujas nov., LV-
4152 

Saskaņā biedrības 
"Ģimenei un veselībai" 
sniegto informāciju – 
pakalpojumu sniegšana 
pārtraukta  

Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Dienas aprūpes 
centrs "Rudiņi" 

11.06.2013. Dienas aprūpes 
centrs 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas, 
citi 
personas no trūcīgām ģimenēm 
un ģimenēm, kurās ir bērna 
attīstībai nelabvēlīgi apstākļi 

Rudiņi, Taurene, 
Taurenes pag., 
Vecpiebalgas nov., 
LV-4119 

Saskaņā ar Vecpiebalgas 
novada pašvaldības 
Dienas aprūpes centra 
"Rudiņi" sniegto 
informāciju  –
pakalpojumu sniegšana 
pārtraukta 2014. gadā. 

Biedrība "Tava iespēja" 09.12.2013. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

bērni (abu dzimumu) personas, kas atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām 

Lapiņi, Veselavas 
pag., Priekuļu nov., 
LV-4116 

Saskaņā ar biedrības 
"Tava iespēja" sniegto 
informāciju  –
pakalpojumu sniegšana 
nav uzsākta 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

SIA "Vidzemes slimnīca" 
Paliatīvās un īslaicīgās 
sociālās aprūpes nodaļa 

27.12.2013. citi: 
īslaicīgā sociālā 
aprūpe 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

citi 
vientuļi pensionāri,  
personas ar funkcionāliem 
traucējumiem 

Jumaras iela 195, 
Valmiera, LV-4201 

Saskaņā ar SIA 
"Vidzemes slimnīca" 
sniegto informāciju –
pakalpojums personām 
ar garīga rakstura 
traucējumiem netiek 
nodrošināts 

Līgatnes novada Sociālais 
dienests 

27.10.2014. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

pensijas vecuma personas, 
citi 
personas ar funkcionāliem 
traucējumiem 

Nītaures iela 6, 
Augšlīgatne, 
Līgatnes pag., 
Līgatnes nov.,  
LV-4108   

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., Priekuļu nov., 
LV-4128 

  

Nodibinājuma "Fonds 
"Iespēju tilts"" Dienas 
aprūpes centrs "Stropiņš"  

20.05.2015. Dienas aprūpes 
centrs 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Garā iela 10, 
Valmiera, LV-4201 

  

Amatas novada pašvaldības 
pakalpojums "Aprūpe 
mājās" 

15.07.2016. Aprūpe mājās pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Ausmas, Drabešu 
pag., Amatas nov., 
LV-4101 

  

Smiltenes novada Bērnu un 
ģimenes atbalsta centrs 
(jauniešu māja) 

16.11.2016. citi: 
Jauniešu māja 

bērni (abu dzimumu) bērni bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie bērni 

Galdnieku iela 10, 
Smiltene, Smiltenes 
nov., LV-4729 

  

Biedrības "Latvijas 
Samariešu apvienība" 
Valmieras patversme 

27.12.2016. Nakts patversme pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

citi 
personas bez noteiktas 
dzīvesvietas un krīzes situācijā 
nonākušas personas, kas 
palikušas bez naktsmītnes 

Purva iela 13 - 1, 
Valmiera, LV-4201 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

Biedrība "Latvijas 
Samariešu apvienība" 
dienesta "Samariešu 
atbalsts mājās" Vidzemes 
nodaļa 

25.04.2017. Aprūpe mājās visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Stacijas iela 26, 
Valmiera, LV-4201 

  

Biedrība "Latvijas 
Samariešu apvienība" 
dienesta "Samariešu 
atbalsts mājās" Vidzemes 
nodaļa 

25.04.2017. Aprūpe mājās visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Ābeļu iela 8, 
Gulbene, Gulbenes 
nov., LV-4401 

  

Biedrība "Latvijas 
Samariešu apvienība" 
dienesta "Samariešu 
atbalsts mājās" Vidzemes 
nodaļa 

25.04.2017. Aprūpe mājās visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Kalnamuiža 2, 
Kalnamuiža, 
Smiltenes pag., 
Smiltenes nov., LV-
4729   

Biedrība "Mēs saviem 
bērniem" 

14.07.2017. Sociālās 
rehabilitācijas 
institūcija 

visu vecumu un 
dzimumu personas  

bērni bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie bērni, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
dzirdes invalīdi, 
invalīdi ar fiziska rakstura 
traucējumiem 

Raiņa iela 17, 
Madona, Madonas 
nov., LV-4801 

  

Bierība "Kristīgais 
žēlsirdības centrs" 
struktūvienība Kristīgais 
dienas centrs 

30.11.2017. Dienas centrs bērni (abu dzimumu) personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
krīzes situācijā nonākušas 
personas, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
citi 
bērni un vecāki no trūcīgām un 
sociālā riska ģimenēm, 
daudzbērnu ģimenēm, 
bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem 

Stacijas iela 26, 
Valmiera, LV-4201 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

Biedrība "Brīnummāja" 20.12.2017. Sociālā 
rehabilitācija 

visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas, kas cietušas no 
prettiesiskām darbībām (tai 
skaitā vardarbībā cietušas 
personas), 
personas, kas atkarīgas no 
psihoaktīvām vielām, 
krīzes situācijā nonākušas 
personas, 
personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
citi 
bērni bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie bērni, 
bērni ar mācīšanās un uzvedības 
traucējumiem 

Palasta iela 15, 
Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101 

  

Naukšēnu novada 
pašvaldības Sociālais 
dienests 

23.05.2018. Aprūpe mājās 
 
Plānotais klientu 
skaits: 10 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Straumēni, 
Naukšēni, 
Naukšēnu pag., 
Naukšēnu nov., LV-
4244   

Biedrības "Latvijas 
sarkanais krusts" Cēsu 
naktspatversme 

04.09.2018. Naktspatversme 
 
Plānotais klientu 
skaits: 12 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

krīzes situācijā nonākušas 
personas, 
personas, kas atgriezušās no 
ieslodzījuma vietas vai ilgstošas 
bezpajumtniecības, 
pensijas vecuma personas 

Slimnīcas iela 9, 
Cēsis, Cēsu nov., 
LV-4101 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

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 

  

Biedrība "Labāka Rītdiena" 07.02.2019. Aprūpe mājās 
 
Plānotais klientu 
skaits: 40 

visu vecumu un 
dzimumu personas 

personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
pensijas vecuma personas, 
personas ar onkoloģiskām 
slimībām un viņu ģimenes 
locekļi, 
paliatīvā aprūpē esošie bērni un 
viņu ģimenes locekļi 

Sērmūkšu muiža, 
Sērmūkši, Skujenes 
pag., Amatas nov., 
LV-4143 

  

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Zāles uz mājām" 

22.03.2019. Aprūpe mājās 
 
Plānotais klientu 
skaits: 10 

visu vecumu un 
dzimumu personas  

personas ar redzes invaliditāti, 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas ar dzirdes invaliditāti, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem, 
pensijas vecuma personas 

Pleskavas iela 6, 
Alūksne, Alūksnes 
nov., LV-4301 

Saskaņā ar SIA "Zāles uz 
mājām" sniegto 
informāciju – 
pakalpojumu sniegšana 
nav vēl uzsākta 

Camphill nodibinājums 
"Rožkalni" 

24.05.2019. Specializētās 
darbnīcas 
 
Plānotais klientu 
skaits: 20 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Rožkalni, Rencēnu 
pag., Burtnieku 
nov., LV-4232 

  

Biedrība "Latvijas 
Samariešu apvienība" 

02.08.2019. Grupu māja 
(dzīvoklis) 
 
Plānotais klientu 
skaits: 16 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Ūdens iela 2C - 6, 
Valmiera, LV-4201 
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Pakalpojuma sniedzējs Reģistrācijas 
datums 

Sniedzamais 
pakalpojums 

Klienti (pēc vecuma 
un dzimuma) 

Klientu grupa Faktiskā adrese VPR komentāri 

"Fonds Grašu bērnu 
ciemats" 

05.09.2019. Sociālā 
rehabilitācija 
 
Plānotais klientu 
skaits: 4 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

citi 
jaunieši vecumā no 18-24 
gadiem 

Raiņa iela 1 - 15, 
Cesvaine, Cesvaines 
nov., LV-4871 

Saskaņā ar "Fonds Grašu 
bērnu ciemats" sniegto 
informāciju –  
pakalpojumus nodrošina 
tikai jauniešiem, kuri 
iepriekš ir bijuši BSAC  
"Fonds Grašu bērnu 
ciemats" iemītnieki 

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, LV-4201 

Saskaņā ar Latvijas SOS - 
bērnu ciemata asociācija 
sniegto informāciju  – 
pakalpojumus nodrošina 
tikai jauniešiem, kuri 
iepriekš ir bijuši Latvijas 
SOS - bērnu ciematu 
asociācija  iemītnieki 

"Fonds "Iespēju tilts"" 06.12.2019. Specializētās 
darbnīcas 
 
Plānotais klientu 
skaits: 10 

pilngadīgas personas 
(abu dzimumu) 

personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, 
personas ar invaliditāti ar fiziska 
rakstura traucējumiem 

Garā iela 10, 
Valmiera, LV-4201 
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Pielikums Nr.2. VPR priekšlikumi grozījumiem VPR DI Rīcības plānā 
N

r.
p

.k
. 

Īstenojamā aktivitāte 

N
r.

p
.k

. 

Rīcības rezultāts Izpildītājs Termiņš Budžets 
Finansējuma 

avots 
Iznākuma 

rādītājs 
Nepieciešamie grozījumi 

1.
2

.1
. 

Ģimenes atbalsta pakalpojumu 
(piem., individuālas 
konsultācijas, atbalsta grupas, 
vecākus izglītojuši pasākumi 
bērnu audzināšanas prasmju 
attīstīšanai, psihosociālā 
atbalsta sniegšana, ģimenes 
asistenta pakalpojumi, u.c.) 
izveide un nodrošināšana 
mērķgrupas personu dzīvesvietā 

1.
2

. Pašvaldības veic 
preventīvo darbu ar DI 
mērķa grupām 

Pašvaldības, 
sociālie 
dienesti, NVO 
u.c. sociālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

Pašvaldību 
budžets 

Personu skaits, 
kurām ir risks 
nonākt 
institūcijās, 
samazinās 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi.  

1.
3.

1.
 

AAA atbalsta pakalpojumu 
izveide un nodrošināšana 

1.
3.

 

AAA ir izveidota 
kopiena, kuras 
ietvaros tiek 
nodrošināts 
savstarpējs atbalsts; 
AAA saņem 
informāciju un cita 
veida atbalstu 

LM, 
pašvaldības, 
sociālie 
dienesti, NVO 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros, LM 
programma 
AAA 
atbalstam 

ESF, LM, 
pašvaldību 
budžets 

Izveidots un 
nodrošināts 
AAA atbalsta 
pakalpojumu 
klāsts 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 

1.
3.

2
. 

AAA kopienas stiprināšana 

LM, 
pašvaldības, 
sociālie 
dienesti, NVO 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros, LM 
programma 
AAA 
atbalstam 

ESF, LM, 
pašvaldību 
budžets 

Izveidots un 
nodrošināts 
AAA kopienas 
stiprināšanas 
pasākumu 
klāsts 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 

1.
4

.1
. 

Sociālās uzņēmējdarbības 
veicināšana 1.

4
. 

Personas ar GRT 
iespēju robežās var 
realizēt sevi darba 
tirgū un nodrošināt 
sev stabilus 
ienākumus 

LM, 
pašvaldības, 
NVO 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

ESF, LM, 
Pašvaldību 
budžets 

Reģionā ir 
izveidots 
sadarbības tīkls 
starp 
iesaistītajām 
pusēm – 
pašvaldību, 
pakalpojumu 
sniedzējiem, 
attīstības 
finanšu 
institūciju 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 
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N
r.

p
.k

. 
Īstenojamā aktivitāte 

N
r.

p
.k

. 

Rīcības rezultāts Izpildītājs Termiņš Budžets 
Finansējuma 

avots 
Iznākuma 

rādītājs 
Nepieciešamie grozījumi 

ALTUM, 
Vidzemes 
uzņēmēj-
darbības centru 
sociālās 
uzņēmēj-
darbības 
veicināšanai 
u.c.  

1.
4

.2
. 

Mērķgrupas personu 
nodarbinātības veicināšana 

LM, NVA, SIVA Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

LM, NVA, 
SIVA budžets 

NVA un SIVA 
sadarbībā ar 
partneriem 
(pašvaldībām, 
NVO, u.c.) rīko 
seminārus, 
apmācības, 
informatīvus 
pasākumus 
iedzīvotājiem 
un 
uzņēmumiem 
par sociālo 
uzņēmēj-
darbību, kā arī 
subsidētās 
nodarbinātības 
iespējām u.c. 
NVA 
programmām 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 
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N
r.

p
.k

. 
Īstenojamā aktivitāte 

N
r.

p
.k

. 

Rīcības rezultāts Izpildītājs Termiņš Budžets 
Finansējuma 

avots 
Iznākuma 

rādītājs 
Nepieciešamie grozījumi 

.1
.3

. 

Nodrošināt regulāru 
profesionālo un psiholoģisko 
atbalstu, t.sk. supervīzijas SBSP 
sniedzējiem 

2
.1

. 

SBSP sniegšanā ir 
iesaistīti kompetenti 
speciālisti, kuri 
regulāri veic 
profesionālo pilnveidi, 
atbilstoši mērķgrupu 
personu vajadzībām. 
Speciālistiem ir 
pieejama informācija 
un metodiskais 
atbalsts, kā arī iespēja 
regulāri apmainīties ar 
pieredzi un labo 
praksi. 

Pašvaldības, 
NVO u.c. SBSP 
sniedzēji 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros, ESF 

ESF, 
Pašvaldību 
budžets, NVO 
budžets13 

Nodrošināts 
regulārs 
profesionāls un 
psiholoģisks 
atbalsts, t.sk. 
supervīzijas 
SBSP 
sniedzējiem 
atbilstoši 
vajadzībām 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 

2
.3

.1
1.

 

Specializētā 
transporta 
pakalpojuma 
izveide un 
nodrošināšana 
atbilstoši 
vajadzībām 

Nodrošināt 
specializētā 
transporta 
pakalpojuma 
sniegšanu 
visās VPR 
pašvaldībās 
atbilstoši 
mērķgrupu 
vajadzībām 

2
.3

.1
1.

 

Pieejami specializētā 
transporta 
pakalpojumi visās VPR 
pašvaldībās atbilstoši 
vajadzībām 

Pašvaldības 

Pēc ERAF 
infra-
struktūras 
izveides/ 
pielāgo-
šanas 

Atkarībā no 
sniegto 
pakalpojumu 
apjoma 

Citi ES fondi, 
pašvaldību 
līdzekļi 

Nodrošināts 
specializētā 
transporta 
pakalpojums 
atbilstoši 
vajadzībām 
VPR 
pašvaldībās 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 
ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 

2
.5

.1
. 

"Aizvērto durvju" principa 
īstenošana pašvaldību 
institūcijās, kas tiek 
reorganizētas DI ietvaros 

2
.5

. 

Pakāpeniska 
atteikšanās no 
institūciju sniegtajiem 
pakalpojumiem, 
aizstājot tos ar SBSP 

Pašvaldības, 
institūcijas, 
SBSP sniedzēji 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

Pašvaldību 
budžeti 

Aizvien 
samazinās 
institūcijās 
ievietoto 
klientu skaits; 
jauni klienti 
netiek ievietoti 
institūcijās 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē. 

3.
2

.1
. Veicināt DI mērķa grupu 

vajadzībām atbilstošu veselības 
aprūpes pakalpojumu, t.sk. ārstu 

3.
1.

 Mērķgrupu personas 
var saņemt tiem 
nepieciešamos 

VM Pastāvīgi 
Esošā 
budžeta 

Valsts 
budžets 

Nodrošināta 
veselības 
pakalpojumu 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē un DI projekta 

 
13 ESF līdzekļi LM projekta “Sociālais darbs pašvaldībās” ietvaros. 
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N
r.

p
.k

. 
Īstenojamā aktivitāte 

N
r.

p
.k

. 

Rīcības rezultāts Izpildītājs Termiņš Budžets 
Finansējuma 

avots 
Iznākuma 

rādītājs 
Nepieciešamie grozījumi 

–  speciālistu pieejamību VPR 
pašvaldībās 

ārstniecības, veselības 
aprūpes un sociālos 
pakalpojumus 

līdzekļu 
ietvaros 

pieejamība DI 
mērķa grupu 
personām VPR 
pašvaldībās 

ietvaros tam nav paredzēti 
līdzekļi. 

3.
2

.2
. 

Vides pieejamības veicināšana 
valsts un pašvaldības iestādēs 

VARAM, 
pašvaldības 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

Citi ES fondi, 
citi finanšu 
instrumenti, 
valsts un 
pašvaldību 
budžets 

Nodrošināta 
vides 
pieejamība 
jaunos/ 
renovētos 
infrastruktūras 
objektos; vides 
pieejamība 
esošajos 
sabiedrisko 
pakalpojumu 
objektos aizvien 
palielinās 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē.  

3.
2

.3
. 

Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu pieejamības 
veicināšana mērķgrupas 
personām 

ATD, 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu 
sniedzēji, 
pašvaldības 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

ES fondi, citi 
finanšu 
instrumenti 

Sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumi ir 
pielāgoti 
mērķgrupu 
vajadzībām 

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē. 

4
.2

.2
. 

Sabiedrības iesaiste SBSP 
sniegšanā (brīvprātīgais darbs) 4

.2
. 

Sabiedrība iesaistās 
SBSP sniegšanā, 
tādējādi veicinot 
mērķgrupas personu 
integrāciju 

Pašvaldības, 
NVO 

Pastāvīgi 

Esošā 
budžeta 
līdzekļu 
ietvaros 

Pašvaldību 
budžets 

Īstenotas 
brīvprātīgā 
darba 
aktivitātes 
SBSP 
sniegšanā, 
piem., ar NVO 
starpniecību 
izveidota un 
realizēta 
brīvprātīgā 
darba 
programma 
SBSP 
sniegšanai  

Svītrot, ņemot vērā to, ka šis 
jautājums nav VPR 
kompetencē.  
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Pielikums Nr.3. VPR pašvaldību progress infrastruktūras objektu izveidē  

Pašvaldība Objekts 
Izsludināts 

iepirkums TP 
izstrādei 

Noslēgts līgums 
par TP izstrādi 

Noslēgusies TP 
izstrāde 

Izsludināti darbiem 
nepieciešamie 

iepirkumi 

Noslēgti 
līgumi par 

darbu  
veikšanu 

Objekts 
sagatavots 
nodošanai 

ekspluatācijā 

Objekts 
nodots 

ekspluatācijā 

Objektā 
sniedzamie 

pakalpojumi 
reģistrēti 

SPSR 

Plānots uzsākt 
pakalpojumu 

sniegšanu 

Alūksnes 
nov.  

Daudzfunkcionāls centrs 17.12.2018. 18.02.2019. 20.01.2020. 06.02.2020.     28.02.2021. 

Grupu dzīvokļi 2020. gada 
1.ceturksnis  

       30.06.2021. 

Amatas nov. Dienas atbalsta centrs 
cilvēkiem ar GRT  

  31.07.2019. 20.09.2019. 26.11.2019.    2020. gada oktobris 

Grupu dzīvokļi      
Specializētas darbnīcas GRT       

SRPC       
Cēsu nov. Daudzfunkcionāls centrs 20.08.2018. 10.12.2018. 23.08.2019. 12.12.2019. 

būvniecība 
09.12.2019. 
būvuzraudzība 

    2021. gada 
3.ceturksnis 

Grupu dzīvokļi 05.12.2018. 05.12.2018. 20.12.2018. Notiek vērtēšana     
Gulbenes 
nov. 

DAC, specializētās darbnīcas 
GRT 

08.03.2019. 20.05.2019.       2022. gada sākums 

Grupu dzīvokļi       
ĢVPP       
SRPC       

Kocēnu nov. Grupu dzīvokļi 18.04.2019. 04.07.2019.       2022. gads 

DAC, specializētās darbnīcas 
GRT 

      

SRPC       
Lubānas nov. DAC GRT    12.06.2019. 09.10.2019.    2020. gada maijs 

Madonas 
nov. 

DAC cilvēkiem ar GRT Tikai inventāra iegāde        2020. gads 

Grupu dzīvokļi 31.01.2020. 2020. gada vasara       31.12.2021. 

ĢVPP        
Jauniešu māja        
SRPC, DAC un Atelpas brīdis        

Mazsalacas 
nov. 

DAC cilvēkiem ar GRT 08.01.2019. 04.02.2019. 08.11.2019.      2021. gada 4.cet. / 
2022. gada 1.cet Grupu dzīvokļi 30.01.2020.      
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Pašvaldība Objekts 
Izsludināts 

iepirkums TP 
izstrādei 

Noslēgts līgums 
par TP izstrādi 

Noslēgusies TP 
izstrāde 

Izsludināti darbiem 
nepieciešamie 

iepirkumi 

Noslēgti 
līgumi par 

darbu  
veikšanu 

Objekts 
sagatavots 
nodošanai 

ekspluatācijā 

Objekts 
nodots 

ekspluatācijā 

Objektā 
sniedzamie 

pakalpojumi 
reģistrēti 

SPSR 

Plānots uzsākt 
pakalpojumu 

sniegšanu 

SRPC 08.11.2019.      
Naukšēnu 
nov. 

Specializētas darbnīcas GRT    26.09.2019.; atkārtoti 
09.12.2019 

06.02.2020.    30.06.2020. 

Priekuļu nov. DAC, specializētās darbnīcas 
GRT 

14.06.2019. 01.08.2019.       2021. gada 1.cet. 

Raunas nov. Specializētās darbnīcas GRT Nebija jāveic 03.04.2019. 2019. gada 
decembris 

17.01.2020. 05.02.2020.    2021. gada janvārī 

Grupu dzīvokļi 08.04.2019. 
(projektēšana ar 
būvniecību) 

21.01.2020. 04.2020. 
(plānots) 

08.04.2019. 21.01.2020.    

Rūjienas nov. DAC GRT 03.02.2020. 
(būvprojekta izstrāde, 
autor-uzraudzība, 
būvniecība 

       2021. gada 3.cet. 

Grupu dzīvokļi        

Smiltenes 
nov. 

Daudzfunkcionāls centrs 12.02.2019. 08.04.2019. 14.02.2020. Plāns 07.2020.     31.12.2022. 

Grupu dzīvokļi      
ĢVPP 29.10.2018. 15.01.2019. Saskaņots 

būvvaldē  
      

Jauniešu māja       

Valkas nov.  DAC GRT 25.03.2019. 08.08.2019. 24.01.2020. 
iesniegts 
būvvaldē 

     2021. gada 
3.ceturksnis 

Grupu dzīvokļi 20.11.2019.       
ĢVPP 06.08.2019. 14.10.2019.       
Jauniešu māja 25.03.2019. 08.08.2019. 09.12.2019. 

iesniegts 
būvvaldē 

     

Valmiera Grupu dzīvokļi Tikai aprīkojuma 
iegāde 

      pabeigts  

 Daudzfunkcionāls centrs  2018. gads 30.01.2019. Izstrādāts, notiek 
tirgus izpēte 

     2022. gada sākums 

 


