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1. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PLĀNA MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI  

Rīgas plānošanas reģiona DI plāna stratēģiskā daļa veidota balstoties uz mērķgrupu – 

bērnu ar FT, bērnu ārpusģimenes aprūpē un pilngadīgu personu ar GRT vajadzībām. 

Pamatojums ir klientu individuālo vajadzību izvērtējums, mērķgrupu analīze, esošo 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamības analīze, novadu sociālo dienestu 

sniegtā informācija un jomas ekspertu ieteikumi.   

Deinstitucionalizācijas plāna mērķis:  

Radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus 

ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 

saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei 

sabiedrībā.  

Apzinoties mērķgrupas problēmu kompleksitāti un pieejamo finansējuma līdzekļu 

ierobežojumus, DI plāns orientējas uz atsevišķiem jautājumiem, kas veicina mērķgrupu 

integrāciju sabiedrībā. DI plāns iezīmē turpmākus pasākumus vajadzību apzināšanā, 

nepieciešamos pasākumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, 

pasākumus vispārējo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un pasākumus sociālo 

pakalpojumu organizatoriskās un finansēšanas struktūras pilnveidei. Apzinoties to, ka 

daļa problēmas ir sabiedrībā centrētas – attiecībā pret attieksmi, izpratni, apmācībām, 

transportu, veselības un izglītības pakalpojumu pieejamību, tas prasa ilgstošu 

daudzpakāpju dažādu institūciju sadarbību un pārvaldības koordinēšanu. 

DI plāns veidots ar pakāpenisku risinājumu pieeju. Plānā izvirzītie mērķi un rīcības 

noteikti, gan kā pasākumu plāns izpildei tuvāko 3 gadu periodā, gan. kā tūlītējie 

risinājumi. Daļa no tiem attiecas uz tūlītējiem risinājumiem, kas saistīti ar darbības 

programmu „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” pasākumu 

9.2.2.1.”Deinstitucionalizācija” un 9.3.1.SAM: „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā” pasākumu 9.3.1.1. „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Šo pasākumu īstenošana radīs nepieciešamo 
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infrastruktūru un veidos pamatu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai un vienlaicīgi iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.  

 

1.attēls. DI Plāna Stratēģiskā ietvara shēma 

Avots: autoru izstrādāta 

 

DI plāna stratēģiskā ietvara pieeja balstās uz DI mērķa grupām – bērni ar FT, bērni 

ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgas personas ar GRT - kā centrālo objektu, uz ko ir 

vērsts plāns, kā arī ģimenes un uzņemošās ģimenes. Katrai no mērķa grupām ir savas 

vajadzības, kas ir aprakstītas vajadzību analīzes sadaļā. Galvenais rezultatīvais mērķis 

ir mērķa grupām sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās, kas saprotama ar 

pasaules praksē atzītajām, starptautisko organizāciju definētām, valsts starptautiskajās 

saistībās noteiktajām un normatīvos paredzētajām vislabākajām esošajām pieejām šādu 

pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināmā pakalpojumu kvalitāte šajā izpratnē tiek 
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risināta kā rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu bērniem ārpusģimenes aprūpē un dzīves vietas un saturīgas dienas 

pavadīšanas pakalpojumu personām ar GRT pieejamība.  

DI ir sabiedrībā balstīts process, kas ietver no vienas puses – pašas mēŗkgrupas intereses 

un vajadzības, ko tām nodrošina sabiedrība ar valsts un pašvaldību pārvaldības 

institūciju starpniecību. No otras – tas ir integrējošs process, kas prasa sabiedrībā 

akceptētas rīcības - iekļaujošu pasākumu kopumu, lai DI process varētu norisināties 

sekmīgi. Pirmajā gadījumā DI balstās uz specializēto pakalpojumu plānošanu un 

sniegšanu, kas tieši vērstas uz mērķgrupām un to speciālām vajadzībām (piemēram, 

grupu dzīvokļi, dienas centri, sociālās rehabilitācija, u.c.). Otrā gadījumā, papildus tam, 

mērķgrupām nepieciešami plašāki vispārējie pakalpojumi, kas darbojas, kā mērķgrupu 

iekļaujoši sabiedrībā (piemēram, pielāgojumi sabiedriskā transportā, skolās, 

ārstniecības iestādēs, atbilstoša mācību procesa, veselības pakalpojumu pieejamība). 

Pirmie orientējas uz pašu mērķgrupu, to vajadzībām un ir specifiski, gan attiecībā pret 

pakalpojumu plānošanu, gan pakalpojumu nodrošināšanu. Otrie - ir vairāk vispārīgi un 

attiecas uz plašāku mērķauditoriju - sabiedrību kopumā, ņemot vērā mērķgrupu 

vajadzības nepieciešamību iekļaujošai pieejai.  

No pasākumu plānošanas un īstenošanas aspekta specifiskie mērķgrupu pakalpojumi 

saistāmi ar LM atbildību, kā vadošo valsts pārvaldes institūciju, ietverot zemākus 

pārvaldes līmeņus – plānošanas reģionus un pašvaldības, kas ir tieši atbildīgas par DI 

procesa nodrošinājumu mērķgrupām savās teritorijās. Mērķgrupu iekļaujošie 

pasākumu plānošana un īstenošana ir LM un citu nozaru ministriju (IZM, SM, VM, 

VARAM, KM) atbildība, ņemot vērā mērķgrupu vajadzības to integrēšanai sabiedrībā. 

Šajā sakarā nepieciešama daudzsektoru un daudzlīmeņu valsts pārvaldes un sabiedrisko 

organizāciju iesaiste. Nepieciešama sabiedrības attieksmes maiņa attiecībā pret 

atšķirīgo, citādo, savādāko un spēju to pieņemt, no vienas puses, un valsts institūciju 

rīcībām (fiziskās un sociālās infrastruktūras nodrošināšana, personāla sagatavošana) 

integrēšanas pasākumu nodrošināšanā, no otras. Process var aizņemt ilgstošu laiku, kas 

prasa atbilstošu rīcību plānošanu.  

Pārvaldības jautājumi saistīti ar teritoriālo organizāciju paredz pakalpojumu (esošo un 

attīstāmo) skatījumu, ietverot atbildīgo institūciju sadarbību pakalpojumu izvietojumā 

un organizācijā. Pakalpojumus ņemot vērā, gan to ģeogrāfisko novietojumu, transporta 
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sasniedzamību, izmaksas un pašu mērķgrupu specifiskās vajadzības, gan to apjomu nav 

lietderīgi organizēt visās pašvaldībās. Īstenojot pakalpojumus pašvaldību teritorijās, 

veidojas atšķirīgi nodrošinājuma modeļi, kas balstās uz jau esošo infrastruktūru 

pielāgojot to jaunajām vajadzībām, jaunas infrastruktūras izveidi dažādām mērķgrupām 

un paredzot atšķirīgus pakalpojumus, vai arī neveidojot pakalpojumus un iepērkot 

pakalpojumus citās teritorijās. Katrā no gadījumiem var būt atšķirīgi pašvaldību un citu 

institūciju sadarbības modeļi un teritoriālā organizācija.  

2. DEINSTITUCONALIZĀCIJAS PLĀNA RĪCĪBU VIRZIENI (RV) UN 

UZDEVUMI:  

RV 1 - Vajadzību apzināšana, kas orientēta uz sociālo dienestu, mērķgrupas un 

mērķgrupas piederīgo vajadzībām.  

1.1. Apzināt sociālo dienestu vajadzības 

1.2. Apzināt mērķa grupas klientu individuālās vajadzības 

1.3. Apzināt mērķa grupu piederīgo vajadzības 

RV 2 - Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz 

infrastruktūras attīstību un pakalpojumu nodrošināšanu.  

2.1.Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību 

2.2.Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 

RV 3 - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta uz 

sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķa grupas personām 

un sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu.  

3.1.Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķa grupas personām 

3.2.Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu 

RV 4 – Pārvaldība, kas orientēta uz sociālo pakalpojumu organizatorisko, 

finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru.  

4.1.Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru 

4.2.Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru 

Īstenojot uzdevumus plānots: 

 piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, 

kas ietver atbalstu ģimenēm un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību; 

 bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē paredzot 

ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes 

pakalpojumus; 
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 nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā paredzot 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Izvēlētie risinājumi izstrādāti pamatojoties esošās situācijas analīzē un pašvaldību 

iespējās attīstīt atbilstošus pakalpojumus. Lai sasniegtu Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” kā 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti, un bērniem” rīcības 

virzieniem tiek identificēti sekojoši sasniedzamie rezultāti:  

Tabula Nr. 1 Rīcības virzienu sasniedzamie rezultāti  

Avots: autoru izstrādāti 

Mērķis 

Bāzes 

vērtība 

2017 

Mērķa 

vērtība 

(bez 

snieguma 

rezerves) 

Mērķa 

vērtība 

(ar 

snieguma 

rezervi) 

Datu avots 

Sniegti sabiedrībā balstīti 

sociālie pakalpojumi personām 

ar GRT 

0 516 552 

RPR DI plāna ieviešanas 

progresa novērtējuma 

ziņojums 

Sniegti sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumi 

bērniem ar FT 

0 457 489 

RPR DI plāna ieviešanas 

progresa novērtējuma 

ziņojums 

Izveidotas vietas ģimeniskai 

videi pietuvinātās aprūpes 

iestādēs bērniem ārpusģimenes 

aprūpē 

0 35 37 

RPR DI plāna ieviešanas 

progresa novērtējuma 

ziņojums 

 

Snieguma ietvars ir noteikts rādītāju kopums katram prioritārajam virzienam, kas sastāv 

no finanšu rādītāja uz 2018.gada 31.decembri, t.i. sertificēti izdevumi (ES fondu 

finansējums kopā ar nacionālo finansējumu), un atsevišķu specifisko atbalsta mērķu 

rādītāju starpposmu vērtībām uz 2018.gada 31.decembri. Snieguma rezerve ERAF 

projektiem ir 6,1%. Lai prioritārais virziens iegūtu snieguma rezervi, visiem snieguma 

ietvarā iekļautajiem rādītājiem ir jāsasniedz vismaz 85% no izvirzītajām starpposma 

mērķa vērtībām līdz noteiktam periodam. Gadījumā, ja rādītāji tiek sasniegti zem 85%, 

snieguma rezerve prioritārajam virzienam netiek piešķirta. Minētie sasniedzamie 

rezultāti tiek panākti īstenojot 4 rīcību virzienus. Tai pašā laikā, rīcību virzieni ir plašāki 

gan laika, gan īstenošanas pasākumu izpratnē aptverot visas mērķgrupas, gan 
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nepieciešamo pasākumu ziņā.  Jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide 

tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 871 Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.   
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3. RĪCĪBAS PLĀNS 

Tabula Nr. 2 

Avots: autoru izstrādāts 

Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

RV 1 VAJADZĪBU APZINĀŠANA 

1.1. Apzināt sociālo dienestu vajadzības 

1.1.1. Sociālo dienestu 

vajadzību apzināšana 

SD ir atšķirīga situācija un 

atšķirīgas vajadzības, lai 

sekmīgi īstenotu sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzība nodrošināšanu 

mērķa grupas personām. 

Vajadzības nav identificētas 

un nav izstrādāti risinājumi 

SD darba kvalitātes 

paaugstināšanai.   

N/A SD Līdz 2019. 

gada 31. 

decembrim 

N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 

1.1.2. Sociālo dienestu 

personāla apmācību 

nodrošināšana 

Veicot SD aptauju, ir 

konstatēta nepieciešamība 

pēc specifisku apmācību 

programmu īstenošanas, tai 

skaitā darbā ar mērķa grupas 

personām.  

 

 

 

N/A LM 

SD 

 

PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

N/A 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

1.2. Apzināt mērķa grupas klientu individuālās vajadzības 

1.2.1. Īstenot vienotu mērķa 

grupas pārstāvju 

izvērtējumu un 

individuālo vajadzību 

apzināšanu. 

DI projekta ietvaros ir 

izvērtēts neliels % no visiem 

mērķa grupas pārstāvjiem. 

Pilnvērtīgam pakalpojumu 

plānojumam un sekmīgam 

atbalstam individuālā līmenī 

nepieciešams vienots plašāks 

mērķa grupu pārstāvju 

izvērtējums. Izvērtējumus 

ieteicams organizēt, 

nodrošinot individuālu pieeju 

un izmantojot vienotu 

metodi, kas nodrošina pilnu 

vajadzību analīzi un 

nepieciešamo pakalpojumu 

identificēšanu.  

 

N/A SD 

 

PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 

1.2.2. Grupēt individuālās 

vajadzības novadu 

griezumā un 

prognozēt 

nepieciešamos 

atbalsta pasākumus, 

tai skaitā sociālos 

pakalpojumus.  

Atbilstoši individuālajiem 

izvērtējumiem nepieciešams 

sastādīt vajadzību 

apkopojumu pašvaldību 

griezumā, identificējot 

nepieciešamākos 

pakalpojumus un 

pakalpojumus, ko iespējams 

piesaistīt sadarbībā ar citiem 

novadiem.  

N/A SD 

 

 

PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

 

1.2.3. Izstrādāt individuālos 

sociālās rehabilitācijas plānu 

katram mērķa grupas 

klientam. 

Lai nodrošinātu 

mērķorientētu un uz 

individuālajām vajadzībām 

balstītu plānu visiem mērķa 

grupu pārstāvjiem 

nepieciešams izstrādāt 

individuālos rehabilitācijas 

plānus, nosakot 

nepieciešamos sociālās 

palīdzības, sociālo 

pakalpojumu un vispārējo 

pakalpojumu atbalsta 

mehānismus.  

 

N/A SD 

 

 

PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 

1.3. Apzināt mērķa grupu piederīgo vajadzības 

1.3.1. Apzināt personu ar 

GRT vecāku (aizbildņu) 

individuālās vajadzības  

Piederīgo atbalsts ir 

galvenais priekšnosacījums 

personu ar GRT 

nenonākšanai ilgstošas 

aprūpes iestādēs. Ikdienā 

nodrošinot atbalstu 

tuviniekiem ir augsts 

izdegšanas risks, kā arī tiem 

nepieciešams liels atbalsts, 

lai saglabātu atbilstošu 

dzīves kvalitāti. Piederīgiem 

N/A SD PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

nepieciešams, gan 

psiholoģisks atbalsts, gan 

atbalsts aprūpes 

nodrošināšanā, gan “atelpas 

brīža” pakalpojumi.  

1.3.2. Apzināt bērnu ar FT 

vecāku (aizgādņu) 

individuālās vajadzības 

Piederīgo atbalsts ir 

galvenais priekšnosacījums 

bērnu ar FT nenonākšanai 

ilgstošas aprūpes iestādēs un 

sekmīgai integrācijai. Ikdienā 

nodrošinot atbalstu 

tuviniekiem ir augsts 

izdegšanas risks, kā arī tiem 

nepieciešams liels atbalsts, 

lai saglabātu atbilstošu 

dzīves kvalitāti. Piederīgiem 

nepieciešams, gan 

psiholoģisks atbalsts, gan 

atbalsts aprūpes 

nodrošināšanā, gan “atelpas 

brīža” pakalpojumi. 

Preventīvi pasākumi ir 

obligāts priekšnoteikums 

ārpus ģimenes aprūpē esošo 

bērnu skaita samazinājumam. 

N/A SD PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 

1.3.3. Apzināt audžuģimeņu 

individuālās vajadzības 

Bērniem, kuri nonākuši ārpus 

ģimenes aprūpē, tai skaitā  

pārcietuši emocionālo, 

fizisko, seksuālo vardarbību, 

aprūpes nenodrošināšanu jeb 

N/A SD PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

nevērīgu attieksmi vai citus 

nelabvēlīgus apstākļus arī ir 

bērni, kuriem ir īpašas 

vajadzības kā rezultātā 

audžuvecākiem nepieciešams 

atbalsts šo vajadzību 

nodrošināšanā. 

1.3.4. Apzināt ģimeņu, kas 

atrodas SD redzeslokā 

(“riska ģimenes”) vajadzības  

Lai mazinātu risku nonākt 

bērniem ārpus ģimenes 

aprūpē nepieciešams apzināt 

ģimeņu, kas atrodas SD 

redzeslokā vajadzības un 

iespējas tās risināt. Preventīvi 

pasākumi ir obligāts 

priekšnoteikums ārpus 

ģimenes aprūpē esošo bērnu 

skaita samazinājumam.  

 

N/A SD PATSTĀVĪGI N/A Pašvaldību budžeta 

ietvaros 

N/A 

RV 2 SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 

2.1. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību 

ALOJAS NOVADS 565178,56  

2.1.1. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide  personām ar GRT 

(17 vietas) Alojas novadā  

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība.  

17 vietas 

20 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85%  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem1 pakalpojums 

nepieciešams 33 personām, 

kas ir 100% no visām 

izvērtētajām personām. 

Novadā kopumā identificētas 

81 persona ar GRT, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.  

Vietas – tiks precizēta, bet 

būs netālu no paredzētajiem 

Grupu dzīvokļiem atsevišķā 

ēkā.     

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

2.1.2. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 16 

personām ar GRT Alojas 

novadā -   “Vīķu muiža”, 

Vīķi, Staiceles pagasts, 

Alojas novads 

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība.  

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 32 personām 

no 33 izvērtētām personām. 

Nepieciešamība pēc šāda 

pakalpojuma uzskatāma par 

ļoti augstu.   

Vietas izvēle balstīta novada 

apkopotajā informācijā par 

16 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

 

                                                           
1 Individuālie izvērtējumi īstenoti 2017. gadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

un bērniem” Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros   
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

iespējamiem risinājumiem un 

mērķa grupas koncentrāciju 

noteiktā teritorijā.   

2.1.3. Rehabilitācijas 

pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 8 bērniem ar FT 

Alojas novadā -   Ausekļa 

iela 1, Aloja 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojumi 

nepieciešami 8 bērniem. 

Alojas novads papildus 

izvērtēšanai pieteicis vienu 

bērnu. Kopējais bērnu ar FT 

skaits novadā, kuriem 

nepieciešami rahabilitācijas 

pakalpojumi ir lielāks. 

Novada izvietojuma un 

transporta saišu trūkuma dēļ, 

bērniem ir apgrūtinoši 

saņemt rehabilitācijas 

pakalpojumus citos novados. 

Vietas izvēle balstīta 

cilvēkresursu un pieejamas 

infrastruktūras dēļ.    

 

9 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

LIMBAŽU NOVADS 479399,13  

2.1.4. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 12 

personām ar GRT Limbažu 

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība. Atbilstoši 

Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 13 personām 

12 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85%  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

novadā -   Cēsu iela 7, 

Limbaži 

no 22 izvērtētajām. Limbažu 

novadā 12 personas ar GRT 

saņem SD DAC 

pakalpojumus.  Papildus 3 

Limbažu personas atrodas 

VSAC un, lai nodrošinātu 

iespēju šīm personām 

atgriezties pašvaldība, dzīves 

vietas pakalpojums ir 

obligāts priekšnosacījums. 

Vietas izvēle balstīta 

Limbažu pilsētas teritorijā, 

kur pieejami visi 

nepieciešamie vispārējie 

pakalpojumi un kā 

atbilstošākā pieejamā 

infrastruktūra.    

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

2.1.5. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

Limbažu novadā -   Cēsu iela 

7, Limbaži 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 11 personām. 

Pakalpojums sniegs atbalstu, 

gan personām, kas 

piedalījušās individuālo 

vajadzību izvērtēšanā, gan 

plašākam personu ar GRT 

lokam, nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijas 

un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina 

ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi 

pakalpojums nodrošinās 

2 vieta 

8 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pakalpojumu personām, kam 

nepieciešams Grupu dzīvokļa 

pakalpojums, bet personas un 

piederīgie nav gatavi uzreiz 

sākt izmantot šādu 

pakalpojumu.  

SALACGRĪVAS NOVADS 541983,21  

2.1.6. Dienas aprūpes centra  

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(21 vietas) Salacgrīvas 

novadā -   Grīvas iela 6, 

Salacgrīva 

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība.  

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 21 personai, 

kas ir 100% no izvērtētajām 

personām novadā Salacgrīvas 

novads identificējis un 

pieteicis papildus 

novērtēšanai papildus 10 

personas, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.     

Vietas izvēle balstīta 

Salacgrīvas pilsētas teritorijā, 

kur pieejami visi 

nepieciešamie vispārējie 

pakalpojumi un ņemot vērā 

atbilstošas infrastruktūras 

21 vietas 

25 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

325 000,00 

EUR 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

neesamību, izvēlēta 

piemērota teritorija 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveidei.   

2.1.7. Grupu dzīvokļa  

pakalpojuma  (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide  16 

personām ar GRT 

Salacgrīvas novadā -   Grīvas 

iela 6, Salacgrīva 

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība.  

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 18 personām, 

jeb 85% no izvērtēto personu 

kopskaita. Salacgrīvas 

novads identificējis un 

pieteicis papildus 

novērtēšanai papildus 10 

personas, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Vietas izvēle 

balstīta Salacgrīvas pilsētas 

teritorijā, kur pieejami visi 

nepieciešamie vispārējie 

pakalpojumi un ņemot vērā 

atbilstošas infrastruktūras 

neesamību, izvēlēta 

piemērota teritorija 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveidei.   

10 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

220 520,50 

EUR 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.8. Rehabilitācijas 

pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 16 bērniem ar FT 

Salacgrīvas novadā -   

Salacgrīvas mūzikas skola, 

 Pērnavas iela 29, Salacgrīva 

un PII "VILNĪTIS" 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 10 bērniem. 

Novads papildus izvērtēšanai 

pieteicis 6 bērnus.    

Vietas izvēle balstīta esošas 

infrastruktūras un savstarpēji 

saistītu pakalpojumu 

pieejamībā, kas veicina 

pakalpojuma ilgtermiņa 

izmantošanu.  

16 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

 

JŪRMALA 1412589,16  

2.1.9. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 8 

personām ar GRT Jūrmalas 

pilsētā - Dzirnavu iela 36, 

 Jūrmala, Sloka. 

Jūrmalas pilsēta plāno 

atgriezt uz dzīvi pašvaldībā 8 

personas no SAC un dzīves 

vietas pakalpojuma 

nodrošināšana ir obligāts 

priekšnosacījums. Vietas 

izvēle balstīta pieejamos 

cilvēkresursos tuvākajā 

apkārtnē, sabiedrības 

attieksmē pret mērķa grupu 

un Jūrmalas pilsētas 

informācijā par racionālāko 

risinājumu telpu 

piemērošanā.  

8 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.10. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma paplašināšana 

konsultāciju un individuālā 

atbalsta infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

Jūrmalas pilsētā - Dūņu ceļš 

2, Jūrmala, Ķemeri 

Jūrmalas veselības 

veicināšanas un sociālo 

pakalpojumu centrs 

nodrošina DAC 

pakalpojumus 57 personām 

ar GRT. Atbilstoši novada 

sniegtajai informācijai 

paplašināt pakalpojuma 

klāstu pie esošā resursu 

nodrošinājuma nav 

iespējams. Speciālistu 

konsultācijas un individuālais 

atbalsts individuālajos 

izvērtējumos norādīts 19 

personām ar GRT, Atbalsta 

grupas un grupu nodarbības - 

22 personām ar GRT. 

Paplašinot jau esošā DAC 

telpas ir plānots paplašināt 

pakalpojumu un nodrošināt 

nepieciešamos 

pakalpojumus. Papildus 

Jūrmalas pilsētas plāno 8 

personu no VSAC 

atgriešanos uz dzīvi 

pašvaldībā, kas palielina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.  Vietas izvēle 

balstīta atbilstošas 

infrastruktūras esamībā.  

22 personas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.11. Rehabilitācijas 

pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 63 bērniem ar FT 

Jūrmalas pilsētā - Lībiešu 

iela 21, Jūrmala (Kauguri, 

PII “Podziņa” telpas un 

teritorija) 

Rehabilitācijas pakalpojumi 

atbilstoši individuālajiem 

izvērtējumiem nepieciešams 

55 izvērtētajiem bērniem 

Jūrmalas bērniem.  Pilsēta 

papildus novērtēšanai 

pieteikusi 8 bērnus, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku bērnu skaitu, kam 

nepieciešami atbilstoši 

pakalpojumi. Pakalpojumu 

plānots izveidot 

infrastruktūrā, ko ikdienā jau 

izmanto bērni ar FT.  

63 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

 

2.1.12. Ģimeniskai videi 

pietuvināta aprūpes 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 8 bērniem Jūrmalas 

pilsētā - Sēravotu iela 9, 

Jūrmala, Ķemeri 

Jūrmalā atrodas BSAC un 

īstenojot iestādes 

reorganizāciju nepieciešams 

nodrošināt pakalpojumu 

bērniem, kam individuālajos 

izvērtējumos norādīta šāda 

pakalpojuma nepieciešamība. 

Papildus 6 bērni no Jūrmalas 

pilsētas ievietoti VSAC. 

Kopā 23 Jūrmalas bērniem 

norādīts ĢVPP kā 

nepieciešams pakalpojums. 

Vietas izvēle balstīta 

atbilstošākas infrastruktūras 

neesamības pilsētas rīcībā un 

teritorijā, kur pieejami visi 

8 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

nepieciešamie vispārējie 

pakalpojumi.  

2.1.13. Jauniešu mājas 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 8 bērniem Jūrmalas 

pilsētā - Sēravotu iela 9, 

Jūrmala, Ķemeri 

Jūrmalā atrodas BSAC un 

īstenojot iestādes 

reorganizāciju nepieciešams 

nodrošināt pakalpojumu 

bērniem, kam individuālajos 

izvērtējumos norādīta šāda 

pakalpojuma nepieciešamība. 

Papildus 6 bērni no Jūrmalas 

pilsētas ievietoti VSAC. 

Kopā 8 Jūrmalas bērniem 

norādīts Jauniešu māja kā 

nepieciešams pakalpojums. 

Vietas izvēle balstīta 

atbilstošākas infrastruktūras 

neesamības pilsētas rīcībā un 

teritorijā, kur pieejami visi 

nepieciešamie vispārējie 

pakalpojumi.  

8 jaunieši Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

 

 

OGRES NOVADS 1235929,68  

2.1.14. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu)  

infrastruktūras izveide  10 

personām ar GRT Ogres 

Atbilstoša pakalpojuma 

novadā neesamība. 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 29 personām 

no kopumā 54 izvērtētām 

10 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

Ikšķiles 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

novadā - Suntažu iela 2, 

Ogre 

personām. Pašvaldība 

pieteikusi papildus 4 

personas novērtēšanai. Vietas 

izvēle balstīta pieejamajā 

infrastruktūrā, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā un 

atbilst pakalpoja izveides 

priekšnosacījumiem.  Citu 

pakalpojumu izveides 

alternatīvas netika 

konstatētas.  

 

   

2.1.15. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

Ogres novadā - Suntažu iela 

2, Ogre 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 9 personām. 

Atbilstošu pakalpojumu 

šādam skaitam personu 

iespējams izveidot tikai kopā 

ar Grupu dzīvokļa 

pakalpojumu, paplašinot 

pakalpojuma kapacitāti.  

Pakalpojums sniegs atbalstu, 

gan personām, kas 

piedalījušās individuālo 

vajadzību izvērtēšanā, gan 

plašākam personu ar GRT 

lokam, nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijas 

un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina 

3 vieta 

12 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

Ikšķiles 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi 

pakalpojums nodrošinās 

pakalpojumu personām, kam 

nepieciešams Grupu dzīvokļa 

pakalpojums, bet personas un 

piederīgie nav gatavi uzreiz 

sākt izmantot šādu 

pakalpojumu. Nodrošinās 

pakalpojumu arī blakus 

novadiem.  

2.1.16. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(12 vietas) Ogres novadā - 

Upes prospekts 16, Ogre 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 47 personām, 

kas atbilst 87% no visām 

novērtētajām personām. 

DAC “SAIME” pakalpojumu 

jau saņem 32 personas ar 

GRT. Atbilstoši novada 

sniegtajai informācijai 

esošajā pakalpojumā visas 

vietas ir aizņemtas un 

papildus klientus uzņemt nav 

iespēju un nepieciešams 

pakalpojuma paplašināšana 

jaunās telpās.  Vietas izvēle 

balstīta pieejamajā 

infrastruktūrā, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā un 

atbilst pakalpojuma izveides 

priekšnosacījumiem.    

Papildus 12 

vietas 

17 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.17. Specializēto darbnīcu 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(24 vietas) Ogres novadā - 

Upes prospekts 16,  Ogre 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 39 personām, 

kas atbilst 72% no visām 

novērtētajām personām. 

Atbilstoša pakalpojuma 

neesamība novadā. Vietas 

izvēle balstīta pieejamajā 

infrastruktūrā, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā un 

atbilst pakalpojuma izveides 

priekšnosacījumiem.   

Sadarbība ar blakus 

novadiem.  

24 vietas 

30 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

   

 

Ikšķile 

2.1.18. Rehabilitācijas 

pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 63 bērniem ar FT 

Ogres novadā - Suntažu iela 

2, Ogre 

Rehabilitācijas pakalpojumi 

atbilstoši individuālajiem 

izvērtējumiem nepieciešams 

63 Ogres bērniem. 

Pakalpojums tiek veidots 

kopā ar DAC bērniem ar FT 

un Atelpas brīža 

pakalpojumu bērniem ar FT, 

nodrošinot plašu 

pakalpojumu pieejamību un 

pieprasījumu. Vietas izvēle 

balstīta pieejamajā 

infrastruktūrā, kas atrodas 

pašvaldības īpašumā un 

atbilst pakalpoja izveides 

priekšnosacījumiem.  Citu 

pakalpojumu izveides 

63 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

  

Ikšķiles 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

alternatīvas netika 

konstatētas.  

2.1.19. Dienas aprūpes centra 

infrastruktūras izveide 20 

bērniem ar FT Ogres novadā 

- Suntažu iela 2, Ogre 

Pakalpojums tiek veidots 

kopā ar Rehabilitācijas 

pakalpojumu bērniem ar FT 

un Atelpas brīža 

pakalpojumu bērniem ar FT 

nodrošinot plašu 

pakalpojumu pieejamību un 

pieprasījumu. Novadā 

izvērtēti 63 bērni ar FT, kas 

ir augstākais rādītājs starp 

novadiem. Izvērtējumos 

DAC bērniem ar FT netika 

vērtēts kā nepieciešams 

pakalpojums, bet atbilstoši 

novada sniegtajai 

informācijai vismaz 15 

bērniem šāds pakalpojums 

būtu nepieciešams, veicot 

bērnu atkārtotu novērtējumu. 

Vietas izvēle balstīta 

pieejamajā infrastruktūrā, kas 

atrodas pašvaldības īpašumā 

un atbilst pakalpoja izveides 

priekšnosacījumiem.  Citu 

pakalpojumu izveides 

alternatīvas netika 

konstatētas.  

10 vietas 

20 bērni 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

   

Ikšķiles 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.20. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide bērniem ar FT Ogres 

novadā - Suntažu 

internātskola, Suntaži. 

Pakalpojums tiek veidots 

kopā ar Rehabilitācijas 

pakalpojumu bērniem ar FT 

un Atelpas brīža 

pakalpojumu bērniem ar FT 

nodrošinot plašu 

pakalpojumu pieejamību un 

pieprasījumu. Vietas izvēle 

balstīta pakalpojuma 

ekonomiskā risinājumā, kas 

pieļauj Atelpas brīža 

pakalpojuma darbību 

sadarbībā ar citiem 

pakalpojumiem.  

4 vietas 

63 bērni 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

   

Ikšķiles 

novads 

LIELVĀRDES NOVADS 488682,70  

2.1.21. Specializēto darbnīcu 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide  personām ar GRT 

(15 vietas) Lielvārdes novadā 

-“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, 

Jumprava 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 19 personām, 

kas atbilst 95% no visām 

izvērtētajām personām. 

Novads pieteicis papildus 

personas izvērtēšanai, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Atbilstoša 

pakalpojuma neesamība 

novadā. Vietas izvēle balstīta 

pieejamajā infrastruktūrā, kas 

atrodas pašvaldības īpašumā 

15 vietas 

19 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

Ķeguma 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

un atbilst pakalpojuma 

izveides priekšnosacījumiem.    

2.1.22. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide  10 

personām ar GRT Lielvārdes 

novadā - “Skolas internāts”, 

Lēdmane 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 11 personām. 

Prognozējams, ka 2 personas 

no VSAC atgriezīsies uz 

dzīvi novadā un dzīves vietas 

pakalpojums ir obligāts 

priekšnosacījums. Atbilstoša 

pakalpojuma neesamība 

novadā. Vietas izvēle balstīta 

pieejamajā infrastruktūrā, kas 

atrodas pašvaldības īpašumā 

un atbilst pakalpojuma 

izveides priekšnosacījumiem.   

Nepieciešamības gadījumā 

piedāvās pakalpojumu 

Ķeguma novadam.  

10 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

Ķeguma 

novads 

2.1.23. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide bērniem ar FT 

Lielvārdes novadā - “Skolas 

internāts”, Lēdmane 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 6 personām, 

kas atbilst 30% no visām 

izvērtētajām personām. 

Atbilstoša pakalpojuma 

neesamība novadā. 

Atbilstošu pakalpojumu 

šādam skaitam personu 

iespējams izveidot tikai kopā 

ar Grupu dzīvokļa 

4 vietas 

16 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

Ķeguma 

novads 



 
 

29 

 

Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pakalpojumu, paplašinot 

pakalpojuma kapacitāti un 

samērojot ieguldījumu 

apjomu ar paredzētajiem 

ieguvumiem. Pakalpojums 

tiks piedāvāts citu novadu 

klientiem. Pakalpojums 

sniegs atbalstu, gan 

personām, kas piedalījušās 

individuālo vajadzību 

izvērtēšanā, gan plašākam 

personu ar GRT lokam, 

nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijas 

un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina 

ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi 

pakalpojums nodrošinās 

pakalpojumu personām, kam 

nepieciešams Grupu dzīvokļa 

pakalpojums, bet personas un 

piederīgie nav gatavi uzreiz 

sākt izmantot šādu 

pakalpojumu. 

2.1.24. Rehabilitācijas 

pakalpojumu infrastruktūras 

izveide 39 bērniem ar FT 

Lielvārdes novadā - 

“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, 

Rehabilitācijas pakalpojumi 

atbilstoši individuālajiem 

izvērtējumiem nepieciešams 

34 bērniem. Novads pieteicis 

papildus 5 bērnus, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu.   

39 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

Ķeguma 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

Jumprava un “Poliklīnika”, 

Raiņa iela 5, Lielvārde 

Pakalpojumu plānots izveidot 

infrastruktūrās, ko ikdienā 

jau izmanto bērni ar FT. 

 

TUKUMA NOVADS 1700292,47  

2.1.25. Specializēto darbnīcu 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(30 vietas) Tukuma novadā - 

Irlavas bērnu nama 

patversmes telpas  

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 14 personām, 

kas atbilst 44% no visām 

novērtētajām personām. 

Atbilstoša pakalpojuma 

neesamība novadā. Tuvākajā 

apkārtnē atrodas Grupu 

dzīvoklis personām ar GRT, 

kas būtu pakalpojuma viena 

no mērķa auditorijām. 

Prognozējams, ka novadā 

atgriezīsies 22 personas no 

VSAC, kā rezultātā 

pieprasījums pēc 

pakalpojuma lielāks.   BSAC 

reorganizācijas rezultātā 

veidojas personāla resursi. 

Tuvākās sabiedrības pozitīvā 

attieksme pret mērķa grupu 

un atbilstošas telpas 

pakalpojuma izveidei.  

30 vietas 

30 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.26. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(12 vietas) Tukuma novadā - 

“Rīti” Slampe, 

Slampes pagasts, Tukuma 

novads 

DAC pakalpojumu Tukuma 

novadā saņem 33 personas ar 

GRT. Atbilstoši novada 

sniegtajai informācijai 

palielināt apkalpoto klientu 

skaitu pie esošā resursu 

nodrošinājuma nav iespēju. 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 22 personām, 

kas atbilst 69% no visām 

novērtētajām personām. 

Pakalpojumu plānots veidot 

sadarbībā ar Grupu māju 

personām ar GRT - "Pirts” 

Slampes pagasts, Tukuma 

novads, kas būtu 

pakalpojuma viena no mērķa 

auditorijām.  Prognozējams, 

ka novadā atgriezīsies 22 

personas no VSAC, kā 

rezultātā pieprasījums pēc 

pakalpojuma būs lielāks. 

Vieta izvēlēta atbilstoši 

pieejamai infrastruktūrai 

pašvaldības īpašumā abu 

pakalpojumu izveidei.   

12 vietas 

24 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

  

 

2.1.27. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 7 

Tukuma novadā Grupu 

dzīvokļu pakalpojumu saņem 

12 personas ar GRT un 

atbilstoši novada informācijai 

7 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85%  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

personām ar GRT Tukuma 

novadā - "Pirts” Slampes  

pagasts, Tukuma novads. 

maksimālais klientu skaits 

esošajos pakalpojumos ir 14 

vietas. Atbilstoši 

Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 22 personām, 

kas atbilst 69% no visām 

novērtētajām personām. 

Pakalpojumu plānots veidot 

sadarbībā ar DAC, kas būtu 

pakalpojuma viena no mērķa 

auditorijām. Prognozējams, 

ka novadā atgriezīsies 22 

personas no VSAC, kā 

rezultātā pieprasījums pēc 

pakalpojuma būs lielāks. 

Vieta izvēlēta atbilstoši 

pieejamai infrastruktūrai 

pašvaldības īpašumā abu 

pakalpojumu izveidei.   

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

  

  

2.1.28. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (bez diennakts 

personāla atbalsta) 

infrastruktūras izveide 3 

personām ar GRT Tukuma 

novadā - Ezera ielā 6, Sēmē, 

Sēmes pagastā, Tukuma 

novadā 

Tukuma novadā Grupu 

dzīvokļu pakalpojumu saņem 

12 personas ar GRT un 

atbilstoši novada informācijai 

maksimālais klientu skaits 

esošajos pakalpojumos ir 14 

vietas. Atbilstoši 

Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 22 personām, 

kas atbilst 69% no visām 

3 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

novērtētajām personām. 

Pašvaldība veidojot jaunu 

dzīvojamo māju plāno 

izveidot vienu dzīvokļa tipa 

grupu dzīvokli personām ar 

GRT. Prognozējams, ka 

novadā atgriezīsies 22 

personas no VSAC, kā 

rezultātā pieprasījums pēc 

pakalpojuma būs lielāks. 

Vieta izvēlēta atbilstošas 

infrastruktūras izveides 

procesa dēļ.  

2.1.29. Atbalsta centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 59 bērniem ar FT 

Tukuma novadā - Raudas 

ielā 6, Tukums 

Pakalpojumā plānots izveidot 

rehabilitācijas un aprūpes 

pakalpojumu, kas 

nodrošinātu pakalpojumus 

izvērtētajiem 50 bērniem, 

kam atbilstoši 

individuālajiem 

izvērtējumiem nepieciešami 

atbilstoši pakalpojumi.  

Novads pieteicis papildus 9 

bērnus novērtēšanai, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Vieta izvēlēta 

atbilstošas infrastruktūras, 

pieejamības un vispārējo 

59 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

150 000,00 

EUR  

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pakalpojumu pieejamības 

rezultātā.   

2.1.30. Ģimeniskai videi 

pietuvināta aprūpes 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 5 bērniem Tukuma 

novadā - Ezera ielā 6,  

Sēmes pagastā, Tukuma 

novadā 

Novadā atrodas BSAC un, 

īstenojot iestādes 

reorganizāciju, nepieciešams 

nodrošināt pakalpojumu 5 

Tukuma novada bērniem, 

kam individuālajos 

izvērtējumos norādīta šāda 

pakalpojuma nepieciešamība. 

Papildus 11 Tukuma novada 

bērni ar FT atrodas VSAC un 

novads ir apzinājis šo bērnu 

vajadzības un plāno veidot 

šiem bērniem atbilstošus 

pakalpojumus, kas ir obligāts 

priekšnosacījums iespējai 

atgriezties no VSAC uz dzīvi 

pašvaldībā. Vietas izvēle 

balstīta pieejamā 

infrastruktūrā, ko iespējams 

pielāgot atbilstošam 

pakalpojuma, gan bērnu ar 

FT vajadzībām.  

5 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

2.1.31. Ģimeniskai videi 

pietuvināta aprūpes 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 6 bērniem Tukuma 

Novadā atrodas BSAC un, 

īstenojot iestādes 

reorganizāciju, nepieciešams 

nodrošināt pakalpojumu 5 

Tukuma novada bērniem, 

kam individuālajos 

6 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

novadā Lielā ielā 11, 

Tukums, Tukuma novads 

izvērtējumos norādīta šāda 

pakalpojuma nepieciešamība. 

Papildus 11 Tukuma novada 

bērni ar FT atrodas VSAC un 

novads ir apzinājis šo bērnu 

vajadzības un plāno veidot 

šiem bērniem atbilstošus 

pakalpojumus, kas ir obligāts 

priekšnosacījums iespējai 

atgriezties no VSAC uz dzīvi 

pašvaldībā. Vietas izvēle 

balstīta pieejamā 

infrastruktūrā, ko iespējams 

pielāgot atbilstošam 

pakalpojuma, gan bērnu ar 

FT vajadzībām. 

 

2.1.32. Jauniešu mājas 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 8 jauniešiem Tukuma 

novadā -“Upmalas pļava” 

Irlava, 

Irlavas pagasts, Tukuma 

novads 

Novadā atrodas BSAC un, 

īstenojot iestādes 

reorganizāciju, nepieciešams 

nodrošināt pakalpojumu 7 

Tukuma novada jauniešiem, 

kam individuālajos 

izvērtējumos norādīta šāda 

pakalpojuma nepieciešamība. 

Papildus 11 Tukuma novada 

bērni ar FT atrodas VSAC un 

novads ir apzinājis šo bērnu 

vajadzības un plāno veidot 

šiem bērniem atbilstošus 

pakalpojumus, kas ir obligāts 

priekšnosacījums iespējai 

8 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

atgriezties no VSAC uz dzīvi 

pašvaldībā. Vietas izvēle 

balstīta neesošas citas 

alternatīvas apstākļos.  

JAUNPILS NOVADS 229847,27  

2.1.33. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 7 bērniem ar FT 

Jaunpils novadā 

„Ērģelnieki”, Jaunpils, 

Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads LV 3145 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 5 bērniem. 

Novads pieteicis papildus 2 

bērnus individuālajiem 

novērtējumiem, kā rezultātā 

var prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.  Plānots 

izveidot rehabilitācijas 

pakalpojumu bērniem ar FT 

pielāgojot telpas jau esošā 

infrastruktūrā, kura 

nodrošina citus 

pakalpojumus mērķa grupai, 

tā nelielos ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

7 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

19 000,00 EUR ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

2.1.34. Grupu dzīvokļa 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 8  

personām ar GRT Jaunpils 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 8 personām, 

kas atbilst 67% no visām 

izvērtētajām personām. 

8 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

novadā - „Lodes”, Jaunpils, 

Jaunpils novads 

Jaunpils novads prognozē 

vienas personas no VSAC 

atgriešanos novadā un dzīves 

vietas pakalpojums ir 

obligāts priekšnosacījums.  

Vieta izvēlēta vienīgā 

pieejamā infrastruktūras 

risinājuma apstākļos.   

  

2.1.35. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

Jaunpils novadā - „Lodes”, 

Jaunpils, Jaunpils novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 1 personai. 

Atbilstoša pakalpojuma 

neesamība novadā un 

tuvākajos novados, tai skatā 

Tukuma novadā, kurā dzīvo 

liels skaits mērķa grupu 

personu. Atbilstošu 

pakalpojumu šādam skaitam 

personu iespējams izveidot 

tikai kopā ar Grupu dzīvokļa 

pakalpojumu, paplašinot 

pakalpojuma kapacitāti un 

samērojot ieguldījumu 

apjomu ar paredzētajiem 

ieguvumiem. Vienlaicīgi 

nodrošinot pieprasījumu pēc 

pakalpojuma situācija, ja 

visas GRM pakalpojuma 

vietas nav aizpildītas.  

2 vietas 

8 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS  

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

Tukuma 

novads,  

Engures 

novads, 

Kandavas 

novads 



 
 

38 

 

Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

KANDAVAS NOVADS 27687,00  

2.1.36. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 11 bērniem ar FT 

Kandavas novadā 

Paredzēts telpu pilnveide un 

aprīkojuma iegāde 

nodrošinot bērniem ar FT 

saņemt fizioterapiju. 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 11 bērniem. 

Vietas izvēle balstīta esošā 

infrastruktūrā, kurā 

nepieciešami uzlabojumi.  

11 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

27687,00 EUR ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

ENGURES NOVADS 7551,00  

2.1.37. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 3 bērniem ar FT 

Engures novadā - „Veselības 

centrs Engure”, Engure, 

Engures pagasts, Engures 

novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 3 bērniem. 

Plānots izveidot 

rehabilitācijas pakalpojumu 

bērniem ar FT pielāgojot 

telpas jau esošā 

infrastruktūrā, kura 

nodrošina citus 

pakalpojumus mērķa grupai, 

tā nelielos ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

3 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

KRIMULDAS NOVADS 425207,00  

2.1.38. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(18 vietas) Krimuldas novadā 

- Saules iela, Ragana, 

Krimuldas pag. Krimuldas 

nov. 

Krimuldas novadā no 7 

izvērtētām personām 6 

personām ir identificēta 

nepieciešamība pēc konkrēta 

pakalpojuma. Arī 7 personai 

ir nepieciešami saturīgi 

dienas pavadīšanas 

pakalpojumi un paredzams, 

ka Novads veiks vajadzību 

pārvērtēšanu. Papildus 

Krimuldas novads ir 

apzinājis un pieteicis 

plānošanas reģionam 

papildus 19 personas ar 

GRT, kam nepieciešami 

sabiedrībā balstīti 

pakalpojumi, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Neesošas 

atbilstošas infrastruktūras dēļ 

ir izvēlēta teritorija, kurā 

būvēt atbilstošus 

pakalpojumus, kurai ir 

pieejami citi vispārējie 

pakalpojumi.  

18 vietas 

26 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.1.39. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 15 bērniem ar FT 

Krimuldas novadā - Saules 

iela, Ragana, Krimuldas pag. 

Krimuldas nov. 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 7 bērniem. 

Krimuldas novads ir 

apzinājis un pieteicis 

plānošanas reģionam 

papildus 8 bērnus ar FT, kam 

nepieciešami sabiedrībā 

balstīti pakalpojumi, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Pakalpojumu 

plānots veidot kopīgā 

infrastruktūrā ar specializēto 

darbnīcu pakalpojumu, 

ieguldījumus samērojot ar 

paredzētajiem ieguvumiem.    

15 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

MĀLPILS NOVADS 503390,76  

2.1.40. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(16 vietas) Mālpils novadā - 

Pils iela 14, Mālpils, Mālpils 

novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 21 personai, 

kas atbilst 100% no 

izvērtētajām personām. 

Mālpils novads apzinājis un 

pieteicis papildus 10 

personas vajadzību 

novērtēšanai, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Pakalpojums 

16 vietas 

26 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

nav pieejams novadā. Vieta 

izvēlēta atbilstoši iespējai 

piemērot infrastruktūru, 

ieguldījumus samērojot ar 

paredzētajiem ieguvumiem. 

Pakalpojumu ir plānots 

veidot sasaistē ar Grupu 

dzīvokļiem Pils ielā 7 

nodrošinot pakalpojumu 

papildinātību..  

2.1.41. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide 8 

personām ar GRT Mālpils 

novadā - Pils iela 7, Mālpils, 

Mālpils novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 11 personām, 

kas atbilst 52% no 

izvērtētajām personām. 

Mālpils novads apzinājis un 

pieteicis papildus 10 

personas vajadzību 

novērtēšanai, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Pakalpojums 

nav pieejams novadā. Vieta 

izvēlēta atbilstoši iespējai 

piemērot infrastruktūru, 

ieguldījumus samērojot ar 

paredzētajiem ieguvumiem. 

Pakalpojumu ir plānots 

veidot sasaistē ar DAC Pils 

8 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

ielā 14 nodrošinot 

pakalpojumu papildinātību. 

2.1.42. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide Mālpils novadā - Pils 

iela 7, Mālpils, Mālpils 

novads 

Atbilstoša pakalpojuma 

neesamība novadā. 

Pakalpojumu iespējams 

nodrošināt tikai kopā ar 

Grupu dzīvokļa 

pakalpojumu, paplašinot 

pakalpojuma kapacitāti un 

samērojot ieguldījumu 

apjomu ar paredzētajiem 

ieguvumiem. Vienlaicīgi 

nodrošinot pieprasījumu pēc 

pakalpojuma situācija, ja 

visas GRM pakalpojuma 

vietas nav aizpildītas. 

2 vietas 

8 personas 

 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

SIGULDAS NOVADS 551697,02  

2.1.43. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla  atbalstu) 

infrastruktūras izveide 16 

personām Siguldas novadā - 

“Cerību sēta”, Siguldas 

novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 17 personām, 

kas atbilst 45% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Pakalpojums nav 

pieejams novadā. Novads 

apzinājis un pieteicis 

papildus 6 personas 

individuālajiem 

novērtējumiem, kā rezultātā 

var prognozēt lielāku 

16 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Novads 

prognozē, ka 3 personas no 

VSAC atgriezīsies uz dzīvi 

pašvaldībā un dzīves vietas 

pakalpojums ir obligāts 

priekšnosacījums.  Vieta 

izvēlēta atbilstoši novada 

stratēģiskajam plānam un 

priekšdarbiem atbilstoša 

pakalpojuma attīstīšanai.  

2.1.44. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide Siguldas novadā - 

“Cerību sēta”, Siguldas 

novads 

Pakalpojums sniegs atbalstu, 

gan personām, kas 

piedalījušās individuālo 

vajadzību izvērtēšanā, gan 

plašākam personu ar GRT 

lokam, nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijas 

un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina 

ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi 

pakalpojums nodrošinās 

pakalpojumu personām, kam 

nepieciešams Grupu dzīvokļa 

pakalpojums, bet personas un 

piederīgie nav gatavi uzreiz 

sākt izmantot šādu 

pakalpojumu. 

2 vietas 

8 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

INČUKALNA NOVADS 57891,00  

2.1.45. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 23 bērniem ar FT 

Inčukalna novadā – Parka 2, 

Vangaži, Inčukalna novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 15 bērniem. 

Novads apzinājis un pieteicis 

papildus novērtēšanai 8 

bērnus, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.  Pakalpojumu 

plānots pilnveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vispārējos pakalpojumus 

mērķa grupai, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

23 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

ĀDAŽU NOVADS 547540,00  

2.1.46. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide  personām ar GRT 

(20 vietas) Ādažu novadā - 

Attekas iela 39, Ādaži, 

Ādažu novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 23 personām, 

kas atbilst 85% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Pakalpojums nav 

pieejams novadā.  

20 vietas 

28 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 



 
 

45 

 

Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

Sociālā dienesta redzeslokā 

30 personas ar GRT, kam 

būtu nepieciešams DAC. 

Vieta izvēlēta integrētā vidē, 

kurā pieejams plašs vispārējo 

un sociālo pakalpojumu 

piedāvājums. Pakalpojumu 

plānots izveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

2.1.47. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 34 bērniem ar FT 

Ādažu novadā - Attekas iela 

39, Ādaži, Ādažu novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 28 bērniem. 

Novads apzinājis un papildus 

pieteicis novērtēšanai 6 

bērnus, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Pakalpojumu 

plānots izveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

34 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

BALDONES NOVADS 236515,00  

2.1.48. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT 

(12 vietas) Baldones novadā 

- Iecavas iela 4, Baldone, 

Baldones novads, LV-2125 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 4 personām, 

kas atbilst 67% no visām 

personām. Novads apzinājis 

un papildus novērtēšanai 

pieteicis 7 personas, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. DAC izveide 

ekonomiski racionāla no 12 

vietām, kā rezultātā papildus 

viens klienta vieta tiks 

piedāvāta blakus novadiem.  

Baldones novadā atrodas 

VSAC personām ar GRT, kā 

arī novadā ir augsta personu 

koncentrācija, kā rezultātā 

paredzams lielāks 

pieprasījums pēc atbilstoša 

pakalpojuma.  Pakalpojumu 

plānots pilnveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

12 vietas 

12 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

2.1.49. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 17 bērniem ar FT 

Baldones novadā - Iecavas 

iela 4, Baldone, Baldones 

novads, LV-2125 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 14 bērniem. 

Novads apzinājis un papildus 

novērtēšanai pieteicis 3 

bērnus, kā rezultātā var 

prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.   Pakalpojumu 

plānots izveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

17 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

62 789.00 EUR 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

CARNIKAVAS NOVADS 252587,14   

2.1.50. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla  atbalstu) 

infrastruktūras izveide  13 

personām ar GRT 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 6 personām, 

kas atbilst 46% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Kopā novadā 

izvērtētas 13 personas un 

13 personas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

Ādažu 

novads,  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

Carnikavas novadā - Garā 

iela 10, Carnikava 

ilgtermiņā paredzams, ka 

visām personām būtu 

nepieciešami dzīves vietas 

pakalpojumi. Īstermiņā 

pakalpojumu plānots 

nodrošināt arī blakus novadu 

personām. Pakalpojumu 

plānots izveidot atbilstošā 

pakalpojumam infrastruktūrā, 

kur pieejami vispārējie 

pakalpojumi.  

Pakalpojumu plānots izveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

  

2.1.51. Specializēto darbnīcu 

pakalpojumu izveide 10 

personām ar GRT 

Carnikavas novadā - Garā 

iela 10, Carnikava 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 6 personām, 

kas atbilst 46% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā, tomēr neesošu citu 

dienas nodarbinātības 

pakalpojumu apstākļos 

prognozējams, ka 

pakalpojumu izmantos 

lielāks skaits izvērtēto 

10 personas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

personu un izmantos 

pakalpojumu grupu 

dzīvokļos dzīvojošās 

personas.  

Pakalpojums tiks piedāvāts 

blakus esošiem novadiem.  

2.1.52. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide 7 bērniem ar FT 

Carnikavas novadā - Garā 

iela 10, Carnikava, 

Carnikavas novads 

Novadā izvērtēti 7 bērni ar 

FT. Novadā plānots 

nodrošināt dienas aprūpes 

centru bērniem ar FT, 

vienlaicīgi piedāvājot 

pakalpojumu citiem 

novadiem. Šāds pakalpojums 

ārpus Rīgas tiek plānots tikai 

Ogres novadā, kā rezultātā 

reģiona griezumā 

prognozējams liels 

pieprasījums pēc šāda 

pakalpojuma.  

7 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

OLAINES NOVADS 329517,49  

2.1.53. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

paplašināšana personām ar 

GRT (12 vietas) Olaines 

novadā - Zeiferta ielā 8, 

Olainē 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 13 personām, 

kas atbilst 81% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Atbilstoši SD 

12 vietas 

16 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

sniegtajai informācijai2 

esošais pakalpojums ir pilns 

un papildus vietas bez 

atbilstošas infrastruktūras 

pilnveides nav iespējama.  

Olainē pēc LaBis datiem ir 

170 personas ar GRT, kā 

rezultātā paredzams 

pieprasījuma palielinājums.  

Vietas izvēle ir vienīgās 

alternatīvas apstākļos.  

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vairākus 

pakalpojumus mērķa 

grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

  

2.1.54. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 33 bērniem ar FT 

Olaines novadā - Zeiferta 

ielā 8, Olainē 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 33 bērniem. 

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vairākus 

pakalpojumus mērķa 

33 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

 

ROPAŽU NOVADS 252018,14  

2.1.55. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (bez diennakts 

personāla atbalsta) 

infrastruktūras izveide 10 

personām ar GRT Ropažu 

novadā - “Zītari”-5, 

Tumšupē 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 3 personām, 

kas atbilst 60% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Papildus paredzams 

7 personu no VSAC 

atgriešanās novadā un dzīves 

vietas pakalpojuma izveide ir 

obligāts priekšnosacījums.   

Pakalpojumu paredzēts 

izveidot daudzdzīvokļu ēkā 

atsevišķā dzīvoklī.  

10 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

  

 

2.1.56. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 6 bērniem ar FT 

Ropažu novadā - Ārstu mājā, 

Ropažos, 2. stāvā 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 6 bērniem. 

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vispārējos 

pakalpojumus mērķa 

grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

6 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

48400.00 

 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

SALASPILS NOVADS 442998,32  

2.1.57. Grupu dzīvokļu 

pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) 

infrastruktūras izveide  6 

personām ar GRT Salaspils 

novadā - Skolas iela 7, 

Salaspils 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 10 personām, 

kas atbilst 67% no visām 

izvērtētajām personām 

novadā. Novads apzinājis un 

papildus pieteicis 

novērtēšanai 7 personas ar 

GRT, kā rezultātā var 

paredzēt lielāku pieprasījumu 

pēc pakalpojuma.  

Pakalpojums nav pieejams 

novadā. Novadā Dienas 

centra pakalpojumu jau 

saņem 15 personas ar GRT. 

Vieta nodrošina pieejamus 

visus vispārējos 

pakalpojumus un 

pakalpojums tiek izveidots 

dažādu grupu kopdzīvojamā 

ēkā.   

6 vietas Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

  

 

2.1.58. Atelpas brīža 

pakalpojuma infrastruktūras 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 14 personām, 

kas atbilst 93% no visām 

2 vietas 

8 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85%  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

izveide Salaspils novadā - 

Skolas iela 7, Salaspils 

izvērtētajām personām 

novadā. Pakalpojums sniegs 

atbalstu, gan personām, kas 

piedalījušās individuālo 

vajadzību izvērtēšanā, gan 

plašākam personu ar GRT 

lokam, nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijas 

un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina 

ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi 

pakalpojums nodrošinās 

pakalpojumu personām, kam 

nepieciešams Grupu dzīvokļa 

pakalpojums, bet personas un 

piederīgie nav gatavi uzreiz 

sākt izmantot šādu 

pakalpojumu. 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

2.1.59. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 35 bērniem ar FT 

Salaspils novadā - Skolas 

iela 7, Salaspils 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 26 bērniem. 

Novads identificējis un 

pieteicis papildus 

novērtēšanai 9 bērnus ar FT, 

kā rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma. Pakalpojumu 

plānots pilnveidot 

infrastruktūrā, kas nodrošina 

vairākus pakalpojumus 

mērķa grupām, kas nodrošina 

35 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.    

SAULKRASTU NOVADS 221613,00  

2.1.60. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide  personām ar GRT 

(12 vietas) Saulkrastu novadā 

Raiņa iela 5, Saulkrasti vai 

Tirgus iela 3, Saulkrasti 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 3 personām, 

kas atbilst 75% no 

izvērtētajām personām 

novadā. Novads apzinājis 

papildus 4 personas, kā 

rezultātā var prognozēt 

lielāku pieprasījumu pēc 

pakalpojuma.  Pakalpojums 

nav pieejams novadā un 

tuvākajos novados. Panākta 

vienošanās ar Garkalnes 

novadu par pakalpojuma 

nodrošināšanu 

nepieciešamības gadījumā. 

Garkalnes novadā atbilstoši 

Individuālajiem 

izvērtējumiem DAC 

nepieciešams 2 personām.  

Teritoriālā izvietojuma dēļ 

pakalpojuma sniegšana ir 

racionāla un nepieciešama. 

Pakalpojuma izveides vieta 

12 vietas 

12 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

Garkalnes 

novads 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

nodrošina vispārējo 

pakalpojumu pieejamību un 

izvēlētā kā racionālākais 

risinājums.  

2.1.61. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 7 bērniem ar FT 

Saulkrastu novadā Ainažu 

iela 34, Saulkrasti 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 7 bērniem. 

Teritoriālā izvietojuma dēļ 

pakalpojuma sniegšana ir 

racionāla un nepieciešama. 

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vispārējos 

pakalpojumus mērķa 

grupām, kas nodrošina 

pieprasījumu pēc 

pakalpojuma un ieguldījumus 

samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.   

7 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

Garkalnes 

novads 

STOPIŅU NOVADS 17619,00  

2.1.62. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 7 bērniem ar FT 

Stopiņu novadā - Institūta 

iela 20, Ulbroka Stopiņu 

novads 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 7 bērniem. 

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vispārējos 

pakalpojumus mērķa grupai, 

kas nodrošina pieprasījumu 

7 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

pēc pakalpojuma un 

ieguldījumus samērojot ar 

paredzētajiem ieguvumiem. 

ĶEKAVAS NOVADS 336321,95  

2.1.63. Rehabilitācijas 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 32 bērniem ar FT 

Ķekavas novadā - Gaismas 

iela 19/8, Ķekava 

Atbilstoši Individuālajiem 

izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 32 bērniem. 

Pakalpojumu plānots 

pilnveidot infrastruktūrā, kas 

nodrošina vispārējos 

pakalpojumus mērķa grupai, 

kas nodrošina pieprasījumu 

pēc pakalpojuma un 

ieguldījumus samērojot ar 

paredzētajiem ieguvumiem. 

32 bērni Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 

 

 

2.1.64. Dienas aprūpes centra 

pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide personām ar GRT 

(8 vietas) Ķekavas novadā - 

Gaismas iela 19/8, Ķekava 

Personas ar GRT DAC 

pakalpojumu saņem ilgstošas 

aprūpes institūcijas telpās 

kopā ar senioriem dienas 

centra pakalpojuma ietvaros. 

Plānota atsevišķa 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveide nodrošinot 

kvalitatīvu pakalpojumu. 

Ķekavas novadā izvērtētas 

10 personas, kam 

nepieciešams DAC 

pakalpojums (izvērtējumos 

nav norādīts, jo jau saņem 

15 vietas 

15 personas 

Pašvaldība Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

ERAF – 85% 

Valsts un pašvaldības 

līdzfinansējums – 

15% 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

DC pakalpojumu). Novads 

papildus pieteicis 1 personas 

papildus novērtēšanu, kā arī 

plāno 4 personu iespējamu 

atgriešanos no VSAC.  

2.2. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 

2.2.1. Sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

sniegšana personām 

ar GRT 

Sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu nepietiekamais 

skaits ir galvenais iemesls 

mērķa grupu pārstāvju 

nonākšanai VSAC. Īstenojot 

2.1. Uzdevumā paredzētu 

pakalpojuma infrastruktūras 

izveidi, tiks radīti 

priekšnosacījumi 

pakalpojuma sniegšanai 

personām ar GRT. Rīgas 

plānošanas reģiona Eiropas 

Sociālā fonda projekta 

“Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un 

bērniem” Projekta numurs: 

9.2.2.1./15/I/002 ietvaros 

paredzēts sekmēt 

pakalpojumu sniegšanu. 

552 personas  SD 

LM 

Līdz 2023. 

gada 31. 

decembrim 

12,134,522.16 

EUR 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

 

2.2.2. Ģimeniskai videi 

pietuvinātu ilgstošas 

aprūpes pakalpojumu 

Īstenojot 2.1. Uzdevumā 

paredzētu pakalpojuma 

infrastruktūras izveidi, tiks 

radīti priekšnosacījumi 

35 bērni SD Līdz 2023. 

gada 31. 

decembrim 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets,  
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

sniegšana bērniem 

ārpus ģimenes aprūpē 

pakalpojuma sniegšanas 

vietas un iespējas nodrošināt 

Ģimeniskai videi 

pietuvinātus ilgstošas 

aprūpes pakalpojumus.  

2.2.3. Sociālās aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

sniegšana bērniem ar 

FT 

Īstenojot 2.1. Uzdevumā 

paredzētu pakalpojuma 

infrastruktūras izveidi, tiks 

radīti priekšnosacījumi 

nodrošināt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus. 

Rīgas plānošanas reģiona 

Eiropas Sociālā fonda 

projekta 

“Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un 

bērniem” Projekta numurs: 

9.2.2.1./15/I/002 ietvaros 

paredzēts sekmēt 

pakalpojumu sniegšanu. 

525 bērni SD Līdz 2023. 

gada 31. 

decembrim 

1,954,766.60 

EUR 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

 

2.2.4. Veicināta iespēja 

bērniem izaugt 

ģimeniskā vidē 

Bērna attīstībai svarīgs 

priekšnoteikums ir iespēja 

saņemt atbilstošu atbalstu un 

emocionālo tuvību, ko 

nodrošina pakalpojumi, kas 

balstīti ģimeniskā vidē.  

Audžuģimeņu 

skaits 

palielinājies 

par 35% un 

izveidotas 40 

specializētās 

audžuģimenes 

LM  

SD 

Bāriņtiesas 

Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

 Valsts programmas 

ietvaros,  

Pašvaldību 

programmas 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

2.2.5. Sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu 

sniedzēju skaita 

palielināšana 

Lai nodrošinātu pakalpojumu 

sniegšanu jaunizveidotajā 

infrastruktūrā SD būs 

nepieciešams veidot vai nu 

jaunas struktūrvienības vai 

piesaistīt profesionālus 

pakalpojumu sniedzējus. 

Pakalpojumos būs 

nepieciešams profesionāls 

personāls, kam nepieciešams 

nodrošināt kvalifikācijas 

pilnveides apmācības.  

200 speciālisti SD 

LM 

Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

Esošā budžeta 

ietvaros 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

 

RV 3 Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana 

3.1. Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķa grupas personām 

3.1.1. Sekmēt efektīvu 

bērnu ar invaliditāti 

iekļaušanu izglītības 

sistēmā, tai skaitā 

speciālo programmu 

īstenošanu 

vispārizglītojošās 

skolā. 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem 

ārpus ģimenes aprūpē saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS 

PAMATNOSTĀDNES 

2014.-2020.GADAM 

iekļaujošu izglītības 

programmu attīstību ir 

iekļauta kā viena no 

prioritātēm. 

Speciālo 

programmu 

skaita 

pieaugums 

par 50 % 

IZM 

Pašvaldības 

Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

N/A Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

3.1.2. Sekmēt Speciālās 

izglītības iestāžu 

skaita samazināšanos 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem 

ārpus ģimenes aprūpē saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Viena no galvenajām 

rekomendācijām, ko Latvijai 

sniegusi Apvienoto Nāciju 

Organizācijas komiteja 

Ženēvā saistībā ar ANO 

konvenciju par cilvēku ar 

invaliditāti tiesībām. 

Skaits 

samazinājies 

par 60% 

IZM Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

N/A Valsts budžets  

3.1.3. Sekmēt ambulatorās 

mobilās psihiatrijas 

(atbalsta komandas) 

pieejamību novados, 

tai skaitā Psihiatrijas 

māsu pieejamības 

nodrošinājums. 

Radīt priekšnosacījumus 

personām ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Pieejami psihiatrijas 

pakalpojumi ir galvenais 

priekšnosacījums personu ar 

GRT iespējai dzīvot sabiedrībā 

un saglabāt atbilstošu dzīves 

kvalitāti. 

KATRĀ 

NOVADĀ 

VM 

LM 

Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

N/A Valsts budžets  

3.1.4. Sekmēt personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

pieejamu starppilsētu 

un vietējo transportu 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem ārpus 

ģimenes aprūpē un personām 

ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

 VM 

LM 

Patstāvīgi N/A Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Brīva pārvietošanās ir viena 

no galvenajām personu 

tiesībām. Pārvietošanās 

nodrošina mobilitāti, iespēju 

saņem sev nepaciešamos 

pakalpojumus.  

3.1.5. Attīstīt 

nodarbinātības 

pakalpojumus 

personām ar GRT 

Radīt priekšnosacījumus 

personām ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Darbs un ienākumi ir svarīgs 

priekšnoteikums personu 

iespējām nodrošināt 

individuālās vajadzības un 

patstāvīgu dzīvi. Personām ar 

GRT ir nepieciešami specifiski 

atbalsta mehānismi – atbalsta 

personas darbā pakalpojumi, 

sociālās uzņēmējdarbības 

formas un citi. 

Darba tirgū 

iekļautas 400 

personas ar 

GRT 

NVA 

LM 

SD 

NVO 

Līdz 2023. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

 

3.1.6. Nodrošināt 

“universālā dizaina” 

ievērošanu vides 

pieejamībā. 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem 

ārpus ģimenes aprūpē un 

personām ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Vides pieejamība ir ļoti 

N/A IZM 

VARAM 

LM 

Patstāvīgi N/A Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

būtisks faktors, lai personas 

varētu saņemt sev vajadzīgos 

vispārējos un sociālos 

pakalpojumus.  

3.2. Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu 

3.2.1. Informēt un izglītot 

sabiedrību par 

personām ar 

invaliditāti, veicinot 

toleranci un izpratni. 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem ārpus 

ģimenes aprūpē un personām 

ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Sabiedrības negatīvā 

attieksme, aizspriedumi un 

diskriminācija ir viens no 

būtiskākajiem šķēršļiem 

integrācijas procesā. 

Atbilstoši Nacionālajam DI 

plānam nepieciešams īstenot 

vienotu komunikācijas 

stratēģijas pasākumu plāna 

izpildi.  

Sabiedrības 

attieksmes 

maiņa 

LM Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

N/A Valsts budžets, ES 

struktūrfondi 

 

3.2.2. Nodrošināt speciālistu 

(veselības, izglītības, 

sociālo) apmācības par 

mērķa grupas 

vajadzībām. 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem ārpus 

ģimenes aprūpē un personām 

ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Apmācīti 200 

speciālisti 

LM 

SD 

Līdz 2021. 

gada 31. 

decembrim 

TIKS 

PRECIZĒTS 

Pašvaldību budžets, 

valsts budžets, ES 

struktūrfondi 
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Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

Pakalpojumu sniedzēju 

zināšanas un attieksmes ir 

būtisks priekšnosacījums 

mērķa grupu personu 

integrācijai. 

RV 4 PĀRVALDĪBA 

4.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru 

4.1.1. Pārskatīt Valsts un 

pašvaldību finansējuma 

piesaisti noteiktiem 

sabiedrībā balstītiem 

pakalpojumiem, tai 

skaitā ieviešot jaunus 

risinājumus VSAC 

reorganizāciju 

nodrošināšanai. 

Radīt priekšnosacījumus 

bērniem ar FT, bērniem 

ārpus ģimenes aprūpē un 

personām ar GRT saņemt 

nepieciešamos pakalpojumus 

paplašinot to iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Pamatnostādnēs sociālo 

pakalpojumu attīstībai 2014.-

2020.gada definēti principi 

jaunu sociālo pakalpojumu 

finansēšanas modeļu 

ieviešanai, tai skaitā pārskatīt 

atbildību sadalījumu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanā. 

N/A LM Līdz 2019. 

gada 31. 

decembrim 

N/A N/A  



 
 

64 

 

Plānotā darbība: pasākums 

/ aktivitāte 
Darbības pamatojums 

Sasniedzamie 

rezultāti 

Par darbības 

izpildi 

atbildīgais / 

atbildīgie 

Īstenošanas 

termiņš, 

periods 

Nepieciešamā 

finansējuma 

apjoms, EUR 

Finansējuma avots, 

EUR vai avoti, 

procentuālais 

dalījums 

Sadarbība 

4.1.2. Izstrādāt vienotu 

pakalpojumu precīzu 

definējumu, tai skaitā 

attiecināmā personāla 

skaitu uz klientu skaitu.   

Pētījums "Esošo sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu 

sniegšanas un finansēšanas 

sistēmas analīze" konstatē, ka 

atbilstoši vienādi definētiem 

pakalpojumiem realitātē 

sniegtais pakalpojums 

atšķiras, tā rezultātā nav 

iespējams veikt kvalitatīvu 

novērtējumu un pakalpojumi 

nenodrošina to sākotnējo 

mērķi. Tā rezultātā 

nepieciešams izstrādāt 

vienotu visu pakalpojumu 

metodoloģisko materiālu, 

aprakstot pakalpojumu 

sniegšanas procesu, iesaistīto 

personālu, tā funkcijas. 

Izstrādātas 

vadlīnijas 

LM Līdz 2019. 

gada 31. 

decembrim 

N/A N/A  

4.2. Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru 

4.2.1. Identificēt obligāti 

nodrošināmo sociālo 

pakalpojumu klāstu 

reģionālajos attīstības 

centros, reģiona 

attīstības centru 

atbalsta punktos un 

katrā novadā. 

Atbilstoši Pamatnostādnēm 

sociālo pakalpojumu 

attīstībai 2014-2020 gadiem 

paredzēts izstrādātas 

vadlīnijas sociālo 

pakalpojumu „groza” 

pakāpeniskai ieviešanai un 

prioritāšu izvirzīšanai. 

Izstrādātas 

vadlīnijas 

LM Līdz 2019. 

gada 31. 

decembrim 

N/A N/A  
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4. PASĀKUMA FINANSĒJUMA APMĒRS SADALĪJUMĀ PA PARTNERPAŠVALDĪBĀM 
Tabula Nr. 3 

Avots: autoru izstrādāts 

NOVADS PAKALPOJUMS VIETAS 

APKALPOTO 

KLIENTU 

SKAITS 

PROJEKTĀ 

ERAF, tai 

skaitā valsts un 

pašvaldību 

līdzfinansējums bez 

snieguma rezerves 

EUR 

ERAF, tai 

skaitā valsts un pašvaldību 

līdzfinansējums ar  snieguma 

rezervi   EUR 

ALOJA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 9 9  

565178,56 

 

605505,23 

 

Dienas aprūpes centrs personām ar GRT 17 20 

Grupu dzīvokļi personām ar GRT 16 16 

ĀDAŽI Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 34 34  

547540,00 

 

586608,12 Dienas aprūpes centrs personām ar GRT 20 28 

BALDONE Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 17 17  

236515,00 

 

253390,84 Dienas aprūpes centrs personām ar GRT 12 12 

CARNIKAVA Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 bērniem ar FT 

7 7  

252587,14 

 

270609,76 

Specializētās darbnīcas personām ar GRT 10 10 

Grupu dzīvokļi personām ar GRT 13 13 
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TUKUMS Atbalsta centrs bērniem ar FT 30 59  

 

 

 

1700292,47 

 

 

 

 

1821611,88 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 5 5 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 6 6 

ĢVPP/Jauniešu māja 8 8 

Specializētās darbnīcas personām ar GRT 30 30 

Dienas aprūpes centrs personām ar GRT 12 24 

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT 3 3 

Grupu mājas pakalpojums personām ar GRT 7 7 

LIELVĀRDE Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 39 39  

488682,70 

 

523551,23 Specializētās darbnīcas personām ar GRT 15 15 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 10 10 

Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 4 16 

ENGURE Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 3 3 7551,00 8089,78 

JAUNPILS Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 7 7  

229847,27 

 

246247,35 Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 8 8 

Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 2 8 
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OGRE Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 63 63  

 

 

1235929,68 

 

 

 

1324115,83 

Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT 4 16 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 bērniem ar FT 

10 20 

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

12 24 

Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 3 12 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 10 10 

Specializētās darbnīcas personām ar GRT 30 30 

JŪRMALA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 63 63  

 

 

1412589,16 

 

 

 

1513380,34 

Ģimeniskai videi 

 pietuvināts pakalpojums 

8 8 

Jauniešu māja 8 8 

Dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšana 

personām ar GRT 

30 30 

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT 8 8 

KRIMULDA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 15 15   
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Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

18 26 425207,00 455546,40 

OLAINE Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 33 33  

329517,49 

 

353029,25 Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

12 16 

ROPAŽI Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 6 6  

252018,14 

 

270000,16 Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 10 10 

SALACGRĪVA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 16 16  

 

541983,21 

 

 

580654,84 

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

21 29 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 10 10 

SALASPILS Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 35 35  

 

442998,32 

 

 

474607,17 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 6 6 

Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 2 8 

INČUKALNS Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 23 23 57891,00 62021,64 

STOPIŅI Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 7 7 17619,00 18876,15 

SAULKRASTI Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 10 10   



 
 

69 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

12 12 221613,00 237425,55 

ĶEKAVA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 32 32  

336321,95 

 

360319,22 Dienas aprūpes centrs personām ar GRT 15 15 

KANDAVA Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT 11 11 27687,00 29662,53 

LIMBAŽI Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 2 8 479399,13 513605,26 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 12 12 

MĀLPILS Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

GRT 

16 26  

503390,76 

 

539308,74 

Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 8 8 

Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 2 8 

SIGULDA Atelpas brīža pakalpojumi personām ar GRT 2 8  

551697,02 

 

591061,75 Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT 16 16 

KOPĀ:  10864056,00 11639229,02 
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5. PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS KOORDINĀCIJAS MODELIS 

Atbilstoši reģionālās politikas pamatnostādnēm līdz 2019.gadam, pakalpojumi tiek 

organizēti saskaņā ar attīstības centru pieeju – jo augstāks attīstības centra līmenis, jo 

lielāks pakalpojumu skaits un atbilstoša hierarhiskais līmenis.3 RPR ir starptautiskas un 

nacionālas nozīmes centri – Rīga un Jūrmala, reģionālas nozīmes – Ogre, Tukums, 

Limbaži, Sigulda. Novadu nozīmes centri RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā – ir 

noteikti dažādās gradācijās – Pierīgas, specializētie un lauku attīstības centri ietverot 

atšķirīgu funkciju apjomu un specifiku4. “Pakalpojumu grozs” darbojas kā vadlīnijas 

turpmāko sabiedrisko pakalpojumu plānošanai. Ņemot vērā dažādu nozaru politikas 

dokumentu pamatnostādnes, var pieņemt, ka RPP definētie pakalpojumu pieejamība 

var mainīties, ņemot vērā demogrāfiskās, migrācijas un sociālekonomiskās izmaiņas 

teritorijās. 

Atbilstoši rīcības plānam ir iezīmēta situācija, ka visas pašvaldības neveidos 

pakalpojumus. Tas nozīmē, ka pašvaldībām, kurās pakalpojumi netiks attīstīti, lai 

nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, būs jāpērk pakalpojumi no citām pašvaldībām, 

nodrošinot normatīvos aktos noteiktās aprūpes prasības personām ar GRT, bērniem ar 

FT, kā arī reorganizējot BSAC, veidojot ģimenes aprūpi bērniem. 

Pašvaldību griezumā tiek analizēta situācija, ņemot vērā pašvaldības, kas plāno 

pakalpojumus un kuras neplāno. Tās pašvaldības, kas neplāno attiecīgos pakalpojumus, 

sadarbojas ar citām pašvaldībām, pērkot pakalpojumu. RPR pašvaldības, kas atrodas 

reģiona nomalēs izmanto arī citu plānošanas reģionu piedāvātos pakalpojumus un 

pretēji.  

Pašvaldības var izvēlēties citus sadarbības partnerus RPR un ārpus tā, ja tas ir 

ekonomiski pamatoti.  

Pašvaldības, kas neveido pakalpojumus, izvēlas kurus un cik pakalpojumus iepirkt no 

citām pašvaldībām.  Pakalpojumus personām ar GRT neveido 9 novadi. (2.attēls) Tie 

iepērk visus attiecīgos pakalpojumus citās – galvenokārt blakus pašvaldībās. Otra 

pašvaldību grupa – 7 pašvaldības veido atsevišķus pakalpojumus un citus iepērk. Arī 

šeit izvēle ir vairāk uz blakus esošajām pašvaldībām, kopumā veidojot funkcionālās 

saites pakalpojumu nodrošināšanā mērķgrupai.  

                                                           
3 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (informatīvā daļa) Rīga, 2013. 
4 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, RPR, 2015. 
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Pakalpojumi bērniem ar FT netiek veidoti 7 pašvaldībās (3.attēls), kurus pašvaldības 

iepērk blakus esošajās pašvaldībās.  Siguldas novads neplāno veidot jaunus 

pakalpojumus bērniem ar FT, bet plāno nodrošināt pakalpojumus jau esošajos.     

 

2. attēls. Pašvaldību sadarbības teritorijas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas 

plānošanas reģionā personām ar GRT 
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3. attēls. Pašvaldību sadarbības teritorijas sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas 

plānošanas reģionā bērniem ar FT 

6. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS 

UZRAUDZĪBAS UN REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

RPR deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas 

kārtība izstrādāta ar mērķi izvērtēt īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī salīdzināt ar 

sākotnēji plānoto.  

Uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtības uzdevumi ir: 

 Identificēt izveidotos pakalpojumus;  

 Identificēt pakalpojumus saņēmušās mērķa grupu personu skaitu;  

 Salīdzināt pakalpojumu saņēmušo mērķa grupu personu skaitu ar sākotnēji 

paredzētu;  

 Apzināt problēmas, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu ieviešanā;  

 Izstrādāt priekšlikumus plāna aktualizācijai.  
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Par RPR deinstitucionalizācijas plāna uzraudzību ir atbildīga RPR administrācija. 

Projekta vadības grupa ne retāk kā reizi gadā sagatavo ziņojumu RPR administrācijai 

pēc iepriekš saskaņota parauga salīdzinot sasniegtos rezultātus ar plānotajiem. RPR 

administrācija, pamatojoties uz ziņojuma rezultātiem, sagatavo DI plāna ieviešanas 

progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados: 

 līdz 2020. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim; 

 līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Uzraudzības pārskatus un sagatavotos priekšlikumus nodod saskaņošanai un 

apstiprināšanai RPR attīstības padomei.   

Tabula Nr. 4 Plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība 

Avots: autoru izstrādāta 

Uzdevums 
Sasniedzamais 

rādītājs 
Datu avots Atbildīgais Termiņš 

Sabiedrībā 

balstītu sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība bērniem 

ar FT 

Izveidoti pakalpojumi 

20 pašvaldībās 

Pārskati par 

sociālajiem 

pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību 

novada/republikas 

pilsētas pašvaldībā  

RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

Sabiedrībā 

balstītu sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība 

pieaugušām 

personām ar 

GRT 

Izveidoti pakalpojumi 

19 pašvaldībās 

Pārskati par 

sociālajiem 

pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību 

novada/republikas 

pilsētas pašvaldībā 

RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

Ģimeniskai videi 

pietuvinātu 

ilgstošas aprūpes 

un Jauniešu 

mājas 

pakalpojumu 

infrastruktūras 

attīstība  

Izveidoti pakalpojumi 

2 pašvaldībās 

Pārskati par 

sociālajiem 

pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību 

novada/republikas 

pilsētas pašvaldībā 

RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

Sniegti 

rehabilitācijas 

pakalpojumi 

bērniem ar FT 

489 bērni ar FT ar 

snieguma rezervi vai 

457 bērni bez 

snieguma rezerves 

Pārskati par 

sociālajiem 

pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību 

novada/republikas 

pilsētas/ pašvaldībā 

RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 
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Sniegti 

sabiedrībā 

balstīti sociālie 

pakalpojumi 

pilngadīgām 

personām ar 

GRT 

552 personas ar 

snieguma rezervi vai 

516 personas bez 

snieguma rezerves 

Pārskati par 

sociālajiem 

pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību 

novada/republikas 

pilsētas/ pašvaldībā 

RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

Audžuģimeņu 

skaita pieaugums 

Pieaudzis 

audžuģimeņu skaits 

par 35 % 

Bāriņtiesu pārskati RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

Specializēto 

audžuģimeņu 

pakalpojuma 

ieviešana 

Pakalpojums 

pieejams, vismaz 40 

specializētās 

audžuģimenes 

Bāriņtiesu pārskati RPR 

administrācija

  

2022. gada 

31. 

decembris 

 

7. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU 

 

TIKS IZSTRĀDĀTS PĒC SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 

 

 

 


