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DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS  RĪGAS PLĀNOŠANAS 

REĢIONĀ – PLĀNOŠANA UN UZSĀKŠANA  



 Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”  

 9.2.2. SAM „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo     pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

 9.2.2.1. pasākums “Deinstitucionalizācija”   

 

 MK Noteikumi Nr.313, 16.06.2015. (01.07.2015.) 

  LM Rīcības plāns, 15.07.2015. 

 Vienas vienības izmaksas metodikas projekts (LM skaņo ar EK) 

 

 Projektu īstenotāji: 5 Plānošanas reģioni 

 Sadarbības partneri: 

Pašvaldības 

Valsts ilgstošās aprūpes institūcijas – valsts sociālās aprūpes centri 

  Bērnu aprūpes iestādes 
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 Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 

 

 Mērķa grupa: 

 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts 

finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumus, kā arī personas, kuras potenciāli var nonākt ilgstošas aprūpes 

institūcijā 

 ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), 

kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju (bērnu centri) pakalpojumus 

 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs un viņu vecāki vai 

likumiskie pārstāvji 

 potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes 
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Iznākuma rādītāji: 

 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF 

atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 2100, tai skaitā līdz 

2018.gadam – 2100 

 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem ESF 

atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā – 2100, tai skaitā līdz 

2018.gadam – 630 

 bērnu centros esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību 

izvērtējums - 1760, tai skaitā līdz 2018.gadam – 1760 

 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kuri saņem ESF atbalstītus 

sociālos pakalpojumus – 3400, tai skaitā līdz 2018.gadam – 600 

 slēgšanai atbalstīto ilgstošās aprūpes institūciju/filiāļu skaits – 3, tai skaitā 

līdz 2018.gadam – 3 
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 Rezultāta rādītāji: 

 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk 

patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās aprūpes institūcijas – 700 

 bērnu centru aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās no 1 760 līdz 720 

 slēgto ilgstošas aprūpes institūciju/filiāļu skaits – 3 
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 Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums EUR 47 209 260, 

tai skaitā:  

 ESF  – EUR 40 127 871 

 valsts budžets – EUR 7 081 389 

 

 Projekta iesniegumos plāno max  EUR 43 482 922: 

 Rīgas plānošanas reģionam – EUR 18 878 169 

 Latgales plānošanas reģionam – EUR 8 278 914 

 Vidzemes plānošanas reģionam – EUR 4 331 134 

 Kurzemes plānošanas reģionam – EUR 6 285 281 

 Zemgales plānošanas reģionam – EUR 5 709 424 

 

 
 31.12.2018. 
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 Veicamās darbības un indikatīvs laika plānojums (1) 

 

 Projekta iesnieguma sagatavošana 

 CFLA konkursa nolikums – augusts 

 Projekta iesnieguma izstrāde un iesniegšana – septembris 

 Izvērtēšana, līguma slēgšana – oktobris/novembris 

  Projekta īstenošanas uzsākšana – oktobris/novembris (augusts) 

 

Nodomu protokolu sagatavošana un parakstīšana – jūlijs, augusts 

  (Pašvaldības, VSAC, bērnu aprūpes iestādes) 

 Sadarbības līgumu sagatavošana un parakstīšana – pēc projekta 

apstiprināšanas (oktobris) 

 Tehnisko specifikāciju izstrāde, iepirkumu organizēšana  

 (klientu individuālā novērtēšana) 
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 Veicamās darbības un indikatīvs laika plānojums (2) 

 

 Pašvaldības DI vadības grupa 

 Pārstāvji - Sociālā dienesta, pašvaldības domes (attīstības daļa), 

VSAC, bērnu aprūpes institūciju un citu pakalpojumu sniedzēju, 

NVO, sociālo pakalpojumu saņēmēju, veselības aprūpes iestāžu 

 

RPR DI vadības grupa 

 Administrācijas vadītājs, projekta vadītājs, RPR pašvaldību 

pārstāvji, NVO pārstāvji 

 

RPR DI Projekta uzraudzības komiteja 

 RPR Attīstības padomes deleģēti pārstāvji 

 

  Darbības laiks: IV 2015. – 12.2022. 
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 Pašvaldības DI vadības grupa 

 

 Sagatavo un sniedz plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem, 

pašvaldībā esošajiem un plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem 

 Nodrošina DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā 

un sniegšanā 

 Organizē jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi 

 Organizē pakalpojumu sniegšanu atbilstoši DI plānam 

 Pārrauga klientu sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa īstenošanu 

pašvaldības līmenī 

 Veicina vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, informējot par to 

vajadzībām un iespējām un iesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs 

 Sadarbojas ar reģiona DI vadības grupu 
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 Iepirkumi (1) 

 speciālisti pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību 
novērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei 

  2 speciālistu komandas 

  speciālistu min.: sociālais darbinieks, klīniskais psihologs, psihiatrs, ergoterapeits, 
garīgās veselības māsa 

 LM izstrādāti vērtēšanas kritēriji (līdz 30.09.2015.) – veselība; pašaprūpes spējas, 
saskarsmes spējas 

 

 Iepirkuma organizēšana un saskaņošana SPAP - 2015.gada IV ceturksnis 

 Rezultāts: 1) katram klientam atbilstoši viņa veselības stāvoklim, vēlmēm un 
individuālajiem mērķiem ir noteiktas vajadzības: 

  sociālo pakalpojumu sniegšanai (sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, 
apjoms) 

  vispārējo pakalpojumu pieejamība (veselības aprūpe, izglītība, transports, 
nodarbinātība, mājoklis u.c.) 

2) Sagatavots kopsavilkums par mērķa grupai nepieciešamo sabiedrībā 
balstīto sociālo pakalpojumu un vispārējo pakalpojumu veidiem, 
apjomu un vēlamo izvietojumu 
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 Iepirkumi (2) 

 speciālisti bērnu institūcijās un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 

pašvaldībās vajadzību novērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei 

  3 speciālistu komandas 

  speciālistu min.: sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, neirologs, logopēds, 

fizioterapeits, klīniskais psihologs, ergoterapeits 

 

 Iepirkuma organizēšana un saskaņošana SPAP - 2015.gada IV ceturksnis 

 Rezultāts: 1) katram klientam atbilstoši viņa veselības stāvoklim, vēlmēm un 

individuālajiem mērķiem ir noteiktas vajadzības: 

  sociālo pakalpojumu sniegšanai (sociālo pakalpojumu klāsts, vieta, biežums, 

apjoms) 

  vispārējo pakalpojumu pieejamība (veselības aprūpe, izglītība, transports, 

nodarbinātība, mājoklis u.c.) 

2) Sagatavots kopsavilkums par mērķa grupai nepieciešamo sabiedrībā 

balstīto sociālo pakalpojumu un vispārējo pakalpojumu veidiem, 

apjomu un vēlamo izvietojumu 
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 Iepirkumi/darbības (3) 

 Komunikācijas stratēģijas izstrāde – LM iepirkums 

  Komunikācijas stratēģijas mērķu, uzdevumu, sasniedzamo rezultātu un 

īstenojamo pasākumu noteikšana sabiedrības un speciālistu attieksmes 

maiņas aktivitātēm katrā plānošanas reģionā 

 Veselības aprūpes, izglītības u.c. jomu speciālistiem 

 Darba devējiem 

 Pašvaldību vadības, administrācijas un sociālo dienestu darbiniekiem 

 Pašvaldību iedzīvotājiem 

 Potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (skaita palielināšanai) 

 Vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem 

 Personām ar garīga rakstura traucējumiem 

 Ģimeņu, kuru locekļi ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, tuviniekiem (labās prakses 

piemēri u.c.) 

 Informatīvie un izglītojošie pasākumi: 

  izglītojoši semināri, informatīvie semināri, konferences, apaļā galda diskusijas, drukātie materiāli, 

individuālās konsultācijas, akcijas, preses konferences, kampaņas, nometnes, kultūras un sporta 

aktivitātes .... 

 

 

 

 
DI PROJEKTS 

 

 



 Iepirkumi (4) 

 RPR deinstitucionalizācijas plāna izstrāde 2017.-2020. 

 Izstrādā , saskaņo, apstiprina līdz 12.2016. 

 Iekļaujamā informācija: 

  mērķis un uzdevumi 

 Mērķa grupas un infrastruktūra 

 Sociālo pakalpojumu analīze 

 Vispārējo pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika 

pavadīšana) analīze 

 Sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze 

 Sasniedzamie rezultāti 

 Plāna ieviešanas laika grafiks līdz 2020.gadam 

 Pašvaldību sadarbības koordinācijas modelis 

 ...... 

 

 DI plānu ieviešanas progresa izvērtējums: 

 Līdz 01.04.2019. – par periodu līdz 31.12.2018. 

 Līdz 01.04.2021. – par periodu līdz 31.12.2020. 
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 Iepirkumi (5) 

 Bērnu aprūpes iestāžu un slēgšanai atbalstīto VSAC reorganizācijas 

plānu izstrāde 

 

 Iekļaujamā informācija: 

  ēku esošās infrastruktūras un funkcionālā pielietojuma analīze 

 Risinājumi infrastruktūras pielāgojumiem, ja tādi nepieciešami 

 Nodarbināto speciālistu un darbinieku kompetenču tālākas izmantošanas plāns 

 ... 
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 Iepirkumi (6) 

 Speciālistu apmācības sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai 

 

 VSAC speciālistu un sociālo mentoru apmācību darbam ar personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, kuras pāriet uz dzīvi sabiedrībā 

 BSAC speciālistu apmācību darbam BSAC bērniem ģimeniskai videi 

pietuvinātā pakalpojuma nodrošināšanai, tai skaitā darbam ar jauniešiem 

„jauniešu mājās” 

 slēgšanai atbalstīto VSAC filiāļu speciālistu pārkvalificēšanu un apmācību 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
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 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem: 

 

 Aprūpe mājās 

 Dienas aprūpes centrs 

 Specializētās darbnīcas 

 Grupu dzīvokļi 

 Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi 

 Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts 

 Atbalsta grupas un grupu nodarbības 
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Risināmie jautājumi – pirmajā posmā un indikatīvais laika grafiks 

 

 Reģiona DI vadības darba grupa 

 Katras pašvaldības DI vadības grupa 

 Apzināt iesaistāmās organizācijas – augusts, septembris 

 Nosūtīt vēstules ar uzaicinājumu strādāt – septembris/oktobris 

 Noformēt pašvaldības DI vadības grupu (rīkojums) – oktobris/novembris 

 Sociālo pakalpojumu plānošana  

 Nepieciešamie pakalpojumi (augusts un līdz ar ekspertiem) 

 Diskusijas speciālistu un politiķu līmenī 

 Pakalpojumu sniegšana (veids, laiks) 

 Atelpas brīdis 

 Priekšfinansējums 

 

 Nākamais seminārs, labās prakses piemēri – septembris 

 Lūgums iesniegt labās prakses piemērus līdz 28.08.2015. 
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Paldies! 

 

 

 

 
  

 

 


