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Projekta īstenotājs

pašvaldības aģentūra 

“Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”



Projekta mērķis

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu- pavadoņa pakalpojumu, tādā 

veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem 

traucējumiem un pensijas un pirmspensijas 

vecuma personām iespēju iesaistīties darba 

tirgū un intergrēties sabiedrībā.



Projekta mērķa grupa

 Personas ar funkcionāliem traucējumiem, tajā 

skaitā bērni

 Pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma 

personas



Projekta mērķa grupas 

raksturojums



Personas ar funkcionāliem 

traucējumiem

1

824

43

Personas ar garīgajiem
traucājumiem 

Personas ar fiziska rakstura
traucējumiem (t. sk. 4 bērni)

Personas ar psihiskām
saslimšanām ( t. sk. 4bērni)

Personas ar citām saslimšanām,
kuru rezultātā ir radušies
funkcionāli traucējumi (t. sk.
dialīzes pacienti)Avots P/a ”Jūrmalas SAC” 2010. gada 

pētījums



Pensijas vecuma un pirmspensijas 

vecuma personas

99

9

Pensijas vecuma
personas

Pirmspensijas
vecuma personas

Avots P/a ”Jūrmalas SAC” 2010. gada 

pētījums



Projekta īstenošanas 

aktivitātes



Apmācību programmas “Pavadonis personām 

ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un 

pirmspensijas vecuma personām” izstrāde un 

licencēšana

Aktivitātes rezultāts:

 Izstrādāta licencēta profesionālās pilnveides 
programma pavadoņu 
apmācībai,(izmantojama ilglaicīgi visa 
reģiona ietvaros);   

 izstrādāti kritēriji pavadoņu darbam 
atbilstošu personu atlasei



Pavadoņu atlase un apmācība

Aktivitātes rezultāts: 

 Atlasīti 20 dalībnieki, kuri pēc apmācību 
pabeigšanas tiks pieņemti darbā par 
pavadoņiem;

 Motivētu un darbaspējīgu cilvēku atlase radīs 
priekšnoteikumus ilglaicīgai kvalitatīva 
pavadoņa pakalpojumu nodrošināšanai





Pavadoņa pakalpojuma sniegšana

Aktivitātes rezultāts: 

 Nodrošināta sociālās rehabilitācijas un 
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu sasaiaste un  pēctecība; 

 Radīti priekšnoteikumi mērķa grupas 
iedzīvotāju dalībai sabiedrības  dzīvē un 
sociālekonomiskajos procesos; 

 Pavadoņa pakalpojums sniegts vismaz 33096 
stundu apjomā







Speciālistu darba spēju uzturēšana 

un atjaunošana

Aktivitātes rezultāts: 

 Supervīzijas, sekmējot pavadoņu darba spēju 

uzturēšanu un atjaunošanu, radīs 

priekšnoteikumus kvalitatīvai un ilglaicīgai 

pakalpojuma nodrošināšanai. 



Publicitāte

Aktivitātes rezultāts:

 Informatīvo lapu izplatīšana, publikācijas 
laikrakstos un Jūrmalas pašvaldības mājas 
lapā palielinās sabiedrības informētību par 
projektu un izveidoto pakalpojumu, veicinās 
pieprasījumu pēc izveidotā pakalpojuma un 
sekmēs klientu piesaisti.



Administrēšana

Aktivitātes rezultāts:

 Aktivitāšu savlaicīga ieviešana un  resursu 

efektīva izmantošana sekmēs plānoto 

rezultātu sasniegšanu un radīs 

priekšnoteikumus izveidotā pakalpojuma 

ilglaicīgai nodrošināšanai Jūrmalas pilsētā. 



Projekta īstenošanas laiks un 

plānotās izmaksas

24. mēneši 

2011. gada aprīlis – 2013. gada marts

Plānotās izmaksas Ls 78610.64 



Sagaidāmie rezultāti
 Projekta īstenošanas laikā pavadoņa pakalpojums 

tiks nodrošināts 238 Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, 
paredzot iespēju pakalpojuma saņēmēju skaitu 
palielināt.

 Tiks radīti priekšnoteikumi mērķa grupas sociālās 
funkcionēšanas veicināšanai un integrēšanai 
sabiedrībā. 

 Projekta īstenošana tieši sekmēs Rīgas plānošanas 
reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 
īstenošanu, jo viens no no programmā iekļautajiem 
un sociālo pakalpojumu sniedzējiem izvirzītajiem 
uzdevumiem ir: “Attīstīt pavadoņa, asistenta 
pakalpojumus”. 



Projekta ilgtspēja

 Jūrmalas pilsētas dome pieņēmusi lēmumu, 
ka izveidotā pakalpojuma sniegšana tiks 
nodrošināta vēl vismaz divus gadus pēc 
projekta noslēguma;

 Iztrādātā apmācību programma tiks izmantota 
jaunu pavadoņu apmācībai, kā arī tiks 
piedāvāta citiem sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri plāno attīstīt pavadoņu 
pakalpojumu.



Paldies par uzmanību!


