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Pārskats par sabiedrības līdzdalību 

PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU 

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību plāna izstrādes procesā tika īstenota plāna publiskā 

apspriešana laika posmā no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 18. aprīlim. Plāna apspriešanā 

tika aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzēji, 

nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikviens iedzīvotājs, lai paustu savu viedokli un sniegtu 

priekšlikumus. 

Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem bija iespējams iepazīties, gan elektroniski, gan RPR 

telpās Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā, LV-1050. Priekšlikumus piedāvājām iespēju 

izteikt TIEŠSAISTĒ, aizpildot Priekšlikumu anketu, sūtot elektroniskos ziņojumus vai pa pastu.  

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sabiedrības iesaisti un sniegtu atbildes uz jautājumiem, 

papildus tika organizētas publiskās apspriešanas klātienes sanāksmes:  

Limbažos – 04.04.2018 plkst. 15:00, Limbažu novada Domē, Rīgas ielā 16; 

Tukumā – 06.04.2018 plkst. 13:00, Tukuma Bibliotēkā, Šēseles ielā 3. 

Ķekavā  – 09.04.2018 plkst. 10:00  – Ķekavas Kultūras namā, Gaismas iela 17; 

Siguldā – 10.04. plkst.11:00 Siguldas Kultūras namā, Zinātnes ielā 7B. 

 

Publiskās apspriešanas klātienes sanāksmēs kopā piedalījās 135 dalībnieki, gan pašvaldību 

pārstāvji, gan institūciju un NVO pārstāvji, kā arī iedzīvotāji. Pielikumā pievienoti sabiedrisko 

apspriežu klātienes sanāksmju protokoli.  

Kopā publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 54 priekšlikumi, galvenokārt iesniegti no 

pašvaldībām (37), izteikti sabiedriskās apspriedēs (15) vai iedzīvotājiem (2). Vairums 

priekšlikumu tika ņemti vērā un atbilstoši tiem DI plāns tika papildināts vai precizēts.  

Priekšlikumi, kas netika ņemti vērā neatbilda normatīviem aktiem, DI plāna tehniskās 
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specifikācijas prasībām, Eiropas Komisijas izstrādātajām Eiropas vadlīnijām pārejai no 

institucionāliem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem vai DI plāna ekspertu viedoklim.   

	
1.1 Pašvaldību iesniegtie priekšlikumi 

Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

1 Siguldas novada 
pašvaldības 
Sociālais dienests 

Lūdzam DI plānā iekļaut un paredzēt 
finansējumu Siguldas novadam - 
īslaicīgas sociālās aprūpes 
pakalpojumiem t.sk. atelpas brīža 
pakalpojumam -2 personu vietas, 
kurās pakalpojums tiktu nodrošināts 
38 pieaugušām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. 
 

DAĻĒJI ŅEMTS VĒRĀ 
–  
Personu skaits , kas 
potenciāli saņems 
pakalpojumu ESF 
projekta ietvaros 
palielināts līdz 24 
personām. Vienlaicīgi 
norādām, ka plānot 
attiecīgo pakalpojumu 
visām 38 izvērtētajām 
personām ar GRT radītu 
risku par rādītāja 
nesasniegšanu projekta 
ietvaros. Uzsveram, ka 
rādītājs ir noteikts 
indikatīvi un novadam ir 
tiesības nodrošināt 
pakalpojumu arī lielākam 
skaitam personu. 

2 Krimuldas novada 
dome 

Noteikt pakalpojumu izveides adresi 
Krimuldas novada Raganas ciemata: 
zemes gabala kadastra apzīmējums 
80680070416, adrese: Parka iela 1, 
Ragana vai zemes gabala kadastra 
apzīmējums 8 0 6 8 0 0 705 64, no 
saukums : Zeme pie Lazdiņiem. 
 

ŅEMTS VĒRĀ  - 
Precizēta adrese  

 

3 Carnikavas novada 
Dome un 
Carnikavas novada 
pašvaldības 
Sociālais dienests 

Precizēt plānotos pakalpojumus:  
Rehabilitācijas pakalpojums – 7 
bērniem 
DAC 12 personām 
Grupu dzīvokļi – 6 personas 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēti pakalpojumi un 
personu skaits 

4 Lielvārdes novada 
Dome 

Izslēgt Atelpas brīža pakalpojumu 
personām ar GRT no plānotajiem 
pakalpojumiem  

ŅEMTS VĒRĀ –  
Atelpas brīža 
pakalpojums personām ar 
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

GRT izslēgts no 
plānotajiem 
pakalpojumiem 

5 Salaspils novada 
pašvaldība 

Palielināt apkalpoto klientu skaitu 
projektā pakalpojumam “Atelpas 
brīža pakalpojumi personām ar GRT” 
no 8 līdz 16 personām.  

 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts personu skaits 

6 Ķekavas novada 
pašvaldība Precizēt projekta mērķa grupu un tās 

lielumu pret kopējo mērķa grupas 
lielumu. 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Papildināta kopsavilkuma 
2 rindkopa. Izdalīti 
galvenie mērķu grupu 
rādītāji nodaļu sākumā.  
 

7 Ķekavas novada 
pašvaldība Norādīt atsauce uz sabiedriskās 

apziņas izmaiņu veicināšanas 
pasākumiem 

ŅEMTS VĒRĀ  
Sabiedrības attieksmes 
maiņas, tai skaitā 
informatīvi pasākumi 
paredzēti rīcības plāna 
3.2.1. pasākumā. 

8 Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

Precizēt Inčukalna iekļaušanu 
Siguldas areālā.  

NAV ŅEMTS VĒRĀ –  
Inčukalns iekļauts, gan 
Pierīgas metropoles 
areālā, gan Siguldas 
areālā pēc teritoriālā 
principa. Plānā norādīts, 
ka novadi var plānot 
pakalpojumus arī ar citu 
areālu novadiem, ja šāda 
sadarbība ir atbilstošāka.  
 

9 Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

Precizēt Specializēto darbnīcu 
pakalpojuma esamību Inčukalna 
novadā 

DAĻĒJI ŅEMTS VĒRĀ 
– 
Pakalpojumu ir 
reģistrējusi Biedrība, kā 
rezultātā atbilstoši reģistra 
datiem šāds pakalpojums 
eksistē. Plānā precizēta 
informācija norādot 
konkrētu pakalpojumu 
sniedzēju un informāciju, 
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

ka novads nepērk 
pakalpojumu no šī 
pakalpojuma sniedzēja.  
 

10 Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

Precizēt norādīto specializēto 
darbnīcu pakalpojumu saņēmēju 
skaitu 

DAĻĒJI ŅEMTS VĒRĀ 
–  
Precizēts, ka dati 
attiecināti uz Siguldas 
personām. DI projekta 
ietvaros darbnīcas 
pakalpojumu Inčukalna 
novada personām ir sākts 
nodrošināt tikai 2017. 
gadā, tas ir pēc perioda 
par kuru apkopota 
informācija.  

11 Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

Precizēt sociālos darbiniekus 
Inčukalna novadā 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Sniegta plašāka 
informācija gala 
redakcijā. Precizēts 
sociālo  darbinieku skaits 
un specializācija.  

12 Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

Precizēt informāciju par 
nodrošinātajiem pakalpojumiem 
Inčukalna novadā 

DAĻĒJI ŅEMTS VĒRĀ 
–  
Pašvaldību sadarbības 
koordinācijas modelis ir 
izstrādāts ar 
rekomendējošu raksturu, 
norādot iespējamos 
pakalpojumu 
izmantošanas variantus 
pieprasījuma gadījumā.   

13 Limbažu novada 
pašvaldība 

Precizēt informāciju par Bērnu 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas centrs "Umurga" 
Ģimenes atbalsta centrs atrašanās 
vietu 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Neattiecināmie attālumi 
izdzēsti. 

14 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūgums precizēt, ka BSAC ievietoto 
bērnu skaits ir Jūrmalā 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts skaits. 
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

15 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūgums precizēt, ka ĢVPP 
pakalpojums atbilstoši izvērtējumu 
datiem vispieprasītākais ir Jūrmalā, 
kur tas nepieciešams 21 bērniem 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts skaits. 

16 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

1.pielikumā lūdzam precizēt, 
norādot, ka sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus Jūrmalas 
pilsētā sniedz Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības pārvalde. 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Norādīts korekts 
nosaukums. 

17 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūdzam izņemt - BSAC “Sprīdītis” 
ievietotajiem bērniem nav noteikta 
invaliditāte, taču 5 bērniem norādīta 
garīga atpalicība (oligofrēnija). Arī 
visām 3 pilngadīgajām personām, kas 
uzturas BSAC, konstatēta garīga 
atpalicība. 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts teksts DI plāna 
gala redakcijā. 

18 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūdzam precizēt, ka esošās telpas un 
to iekārtojums  ir paredzētas 4 bērnu 
grupām – 15 x4 , un 60 bērniem, tās 
ir kapitāli remontējamas un pārliecīgi 
plašas, un līdz ar to izmantošana un 
remontdarbi esošā plānojumā nav  
lietderīgi . 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts teksts DI plāna 
gala redakcijā. 

19 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūdzam precizēt, ka BSAC 
“Sprīdītis” reorganizācijas plāna 
Jūrmalā ārpusģimenes aprūpē ir 27 
bērni 

NAV ŅEMTS VĒRĀ - 
Papildus bērniem, kas 
atrodas BSAC “Sprīdītis”, 
Jūrmalas bērni atrodas 
VSAC filiālēs, kā 
rezultātā kopējais bērnu 
skaits ir lielāks.  

20 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Precizēt pilngadīgu personu ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT) 
dalījumu pēc pašvaldībām un VSAC 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts dalījums pēc 
pašvaldībām un VSAC.  

21 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūgums skaidrot personu skaitu, kas 
vēlētos atgriezties uz dzīvi Jūrmalā 
no VSAC 

SNIEGTS 
SKAIDROJUMS -  
11 ir personu skaits, kas 
norādījušas, ka vēlētos 
saņemt pakalpojumus 
Jūrmalas pilsētā. Skaitli 
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

veido, gan personas 
kurām ir saistība ar 
Jūrmalas pilsētu, gan 
personas no citām 
pašvaldībām, kas 
norādījušas vēlmi saņemt 
pakalpojumus Jūrmalas 
pilsētā. 

22 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Līdzam precizēt personu ar GRT 
nepieciešamo pakalpojumu skaitu 
38.attēlā.   

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts attiecīgajā attēlā 
gala redakcijā 
nepieciešamo 
pakalpojumu skaits 
personām ar GRT.  

23 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Līdzam precizēt personu ar GRT 
nepieciešamo pakalpojumu skaitu 
39.attēlā.   

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts attiecīgajā attēlā 
gala redakcijā 
nepieciešamo 
pakalpojumu skaits 
personām ar GRT. 

24 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūdzam precizēt, ka ĢVPP 
pakalpojums atbilstoši izvērtējumu 
datiem vispieprasītākais ir Jūrmalā, 
kur tas nepieciešams 21  bērniem. 

NAV ŅEMTS VĒRĀ - 
Dati atspoguļoti, gan par 
Jūrmalas pašvaldības 
iestādē  “Sprīdītis” aprūpē 
esošiem bērniem, gan 
bērniem, kas atrodas 
VSAC. Tā rezultātā 
ĢVPP pakalpojums kā 
atbilstošākais norādīts 
21+2 = 23 bērniem. 

25 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Līdzam precizēt personu ar GRT 
nepieciešamo pakalpojumu skaitu 
48.attēlā.   

NAV ŅEMTS VĒRĀ - 
Dati atspoguļoti, gan par 
Jūrmalas pašvaldības 
iestādē “Sprīdītis” aprūpē 
esošiem bērniem, gan 
bērniem, kas atrodas 
VSAC. 

26 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūgums precizēt - Nozīmīgi būtu tas, 
ka Jūrmalas pilsēta turpinātu 
nodrošināt sniegto sociālo 
pakalpojumu klāstu, NVD būtu 
vēlams stiprināt psihiatrisko dienestu, 

ŅEMTS VĒRĀ –  
Precizēts teksts DI plāna 
gala redakcijā.  
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

piesaistot speciālus psihiatrijā 
apmācītas medicīnas māsas, kuras 
sniegtu personām ar GRT sabiedrībā 
balstītus sociālos pakalpojumus. 

27 Latvijas Lielo 
pilsētu asociācija / 
Jūrmalas pilsētas 
domes Labklājības 
pārvalde 

Lūgums precizēt - Jūrmalas pilsētā 
nav pieejams īslaicīgās aprūpes 
pakalpojums, jeb “Atelpas brīdis” 
personām ar GRT. Tas ir pieejams  
kā maksas pakalpojums GRT 
personām, vai personām bez GRT 
par pašvaldības līdzekļiem. 

ŅEMTS VĒRĀ - 
Precizēta informācija, ka 
Pašvaldības SIA 
“Veselības un sociālās 
aprūpes centrā – Sloka” 
pieejams maksas 
pakalpojums personām ar 
GRT.   

28 Garkalnes novada 
Sociālais dienests 

Priekšlikumu un iebildumu no mūsu 
puses nav. 

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI 

29 Olaines novads Pašvaldībai nav komentāru par DI 
plāna redakciju, viss atbilst mūsu 
iecerēm. 

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI 

30 Alojas novada 
domes Sociālais 
dienests 

Alojas novads precizē  
plānotās izmaksas dienas aprūpes 
centra pakalpojumam EUR 
291426,00, grupu dzīvokļiem EUR 
291426,00, speciālista 
kabineta izveidei EUR 22653,00 
(izmaksas norādītas ar snieguma 
rezervi). 

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI – Ņemot 
vērā izmaiņas kopējā 
finansējuma sadalē starp 
novadiem, nosūtīts 
lūgums atkārtoti precizēt 
informāciju. 

31 Stopiņu novada 
domes Sociālais 
dienests 

Priekšlikumu vai papildus komentāru 
nav 

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI 

32 Babītes novada 
pašvaldības 
Sociālais dienests 

Priekšlikumu nav. Piekrītam plāna 
izstrādei.  

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI 

33 Jaunpils novada 
domes Attīstības 
nodaļa 

Priekšlikumu nav. Pašvaldība gatava 
sadarboties plāna īstenošanā.  

PIEŅEMTS 
ZINĀŠANAI 

34 Baldones novada 
dome 

Neplāno attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru, kā tas paredzēts DI 
plānā.  

ŅEMTS VĒRĀ 
Veikti precizējumi, 
neparedzot ieguldījumus 
infrastruktūras izveidei 
Baldones novadā, 
piesaistot ERAF 
finansējumu.  

35 Saulkrastu novada Lūdz precizēt skaitļus attiecībā uz ŅEMTS VĒRĀ 
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Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

Saulkrastu novadā plānoto, gan par 
personām, gan par naudas summām 
ņemot vērā nodomu protokolu ar 
Garkalnes novadu.  

Veikti precizējumi 
attiecībā uz personu 
skaitu un finansējuma 
apjomu.  

36 Saulkrastu novada 
domes Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

Lūdz precizēt adresi kurā plānots 
izveidot  DAC personām ar GRT. 
Īstā adrese – Stirnu iela 23a, 
Saulkrasti.   

ŅEMTS VĒRĀ 
Precizēta adrese.  

37 Krimuldas novada 
domes Attīstības 
nodaļa Lūdzam norādīt papildus 

nepieciešamos pakalpojumus mērķa 
grupas personām.  

NAV ŅEMTS VĒRĀ 
Pirmajā redakcijā jau 
iekļauti nepieciešamie 
pakalpojumi mērķa 
grupām 37., 38. un 39. 
attēlā.  

	

1.2 Iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi   

Nr.p.k. IESNIEDZĒJS PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 
38 Irēna Monska Iebildums pret Ādažu novada 

izvēlētā risinājuma atrašanos 
vietu, norādot uz tuvumu bērnu 
izglītības iestādei un pašvaldības 
uzņemtajām saistībām.  

NAV ŅEMTS VĒRĀ – 
Ādažu novada risinājums 
atbilst normatīvajam 
regulējumam un nepastāv 
ierobežojumi pakalpojumu 
attīstībai bērnu izglītības 
iestāžu tuvumā. 
Vienlaicīgi sabiedrībā 
balstīti pakalpojumi 
veidojami iekļaujošā vidē 
un vispārējo pakalpojumu 
tuvumā.  

39 Rīgas iedzīvotājs 
Romāns Valters 

Lūdz attīstīt atpūtas 
infrastruktūru Arkādijas un 
Uzvaras parkā.  

NAV ŅEMTS VĒRĀ.  
Nav attiecināms uz DI 
plāna izstrādi.  

	

1.3 Sabiedriskās apspriedes sanāksmēs izteiktie priekšlikumi 

Nr.p.k. SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS 
NORISES 
VIETA/DATUMS 

PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 
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Nr.p.k. SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS 
NORISES 
VIETA/DATUMS 

PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

40 Ķekavā  – 
09.04.2018 – 
Ķekavas Kultūras 
namā, Gaismas 
iela 17 

Kāds un no kuriem avotiem 
būs finansējums 
rehabilitācijas 
pakalpojumiem pēc 2023 
gada, kad būs realizēts DI 
projekts? Ko 
nozīmē snieguma rezerve? Un 
ko darīt ar Sējas novadu, 
kuros oficiāli nav cilvēku 
kuriem nepieciešams 
pakalpojums. Vai ir vēl tādas 
pašvaldības bez Sējas? 

Projekta finansējums 
netiks nodrošināts pēc 
2023. gada. Pakalpojumi 
jānodrošina 5 gadus.  Pēc 
tam rehabilitācijas 
pakalpojums būs 
jānodrošina pašvaldībām 
vai kā maksas 
pakalpojumi.  
Snieguma rezerve tiek 
skaidrota DI plānā. Sējas 
novadā netiek plānoti 
infrastruktūras 
ieguldījumi, bet novads 
nodrošinās pakalpojumus 
piesaistot pakalpojumu 
sniedzējus.  

41 Ķekavā  – 
09.04.2018 – 
Ķekavas Kultūras 
namā, Gaismas 
iela 17 

Skatoties stratēģiskos plānus 
nākas secināt, ka faktisko 
iedzīvotāju, kuriem 
nepieciešams 
pakalpojums ir ļoti neliela. 
Cik patiesībā ir daudz cilvēku, 
kuri nonāks pašvaldībās? Cik 
liels 
klientu loks nonāks pie 
pašvaldībām kurām ir 
jānodrošina pakalpojumi? Kas 
notiek ar 
sabiedrības informēšanu, 
izglītošanu, kampaņām par DI 
plānu? 

Kopējais personu skaits, 
kas dzīvo pašvaldībās kā 
arī no pašvaldībām 
ievietots VSAC ir 
norādīts DI plānā.  
 
Sabiedrības informēšanas 
pasākumi ir iekļauti DI 
plānā.  
 
Plašāka informācija par 
sabiedrības īstenošanas 
kampaņu pieejama RPR 
vai LM.  

42 Ķekavā  – 
09.04.2018 – 
Ķekavas Kultūras 
namā, Gaismas 
iela 17 

Kā var pašvaldības nonākt pie 
LM datiem par personām, 
kuras ir viņu redzes lokā? 

Statistika  par personām 
ar invaliditāti ir pieejami 
LM informācijas sistēmā 
Labis vai VDEĀK un 
norādīti DI plānā. 
Informāciju par 
konkrētām personām nav 
iespējams iegūt datu 
aizsardzības nolūkos.  
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Nr.p.k. SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS 
NORISES 
VIETA/DATUMS 

PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

43 Ķekavā  – 
09.04.2018 – 
Ķekavas Kultūras 
namā, Gaismas 
iela 17 

Kā var rasties situācija, ka 
Ogrē ir apzinājusī lielāku 
vecāku skaitu nekā Mārupe, 
ņemot vērā, ka Mārupe ir 
straujāk 
augošā pašvaldība. 
Izvērtējama rezultātā tika 
ieteikti apmēram 20 
pakalpojumi bērnam, no 
tiem daudz faktiski nav 
vajadzīgi un pārējie nav 
pieejami. Vecākam pašam ir 
jāmeklē terapijas vietas un 
pakalpojuma sniedzēji. Kādēļ 
Mārupe nav DI plānā? Ir 
svarīgi 
nodrošināt pakalpojuma 
pieejamību pēc iespējas tuvāk 
dzīves vietai. Un ja ir tikai 10 
bērni apzināti, tad neviens 
neattīstīs pakalpojumu tādam 
mazam skaitam. 

Bērnu apzināšana un 
pieteikšana 
individuālajiem 
izvērtējumiem bija katras 
pašvaldības kompetence. 
DI plāna eksperti nevar 
sniegt atbildi, kāpēc 
radusies šāda situācija. 
Mārupē netiks veidota 
pakalpojumu 
infrastruktūra, bet Mārupe 
nodrošinās pakalpojumus 
sadarbībā ar pakalpojumu 
sniedzējiem. Pakalpojumu 
sniedzējus var norādīt 
bērna likumīgie pārstāvji 
vai gadījumos, ka netiek 
norādīts – pašvaldībai 
jānodrošina pakalpojuma 
sniedzēju piesaiste.  

44 Ķekavā  – 
09.04.2018 – 
Ķekavas Kultūras 
namā, Gaismas 
iela 17 

Būtu nepieciešams, lai šajās 
publiskās apspriedēs 
dalību ņemtu arī LM augsta 
līmeņa amatpersonas, kuras 
varētu izskaidrot neskaidros 
jautājumus? Kā arī sanāk , ka 
DI plāns tiek izstrādāts tikai 
10% no mērķa grupas, kas 
notiks 
ar pārējiem 90%? Līdz ar to 
ministrijas pārstāvji būtu 
nepieciešami šādās tikšanās 
reizēs, lai 
varētu izskaidrot neskaidros 
jautājumus. 

N/A  

45 Limbažos – 
04.04.2018, 
Limbažu novada 
Domē, Rīgas ielā 

Publiskās apspriedes ietvaros 
aicināt attīstīt 
pašvaldībā specializētajās 
audžuģimenes paredzot tām 

Netiek paredzēts 
finansējums 
ieguldījumiem 
infrastruktūras izveidei 



	

Izstrādātājs: Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. 

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002. 

	

Nr.p.k. SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS 
NORISES 
VIETA/DATUMS 

PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

16 arī finansējumu. Šobrīd 
atbalstīts tiek 
tikai GVPP ar minimālo bērnu 
skaitu - 10 bērni, uzskatot, ka 
tam ir negatīvs aspekts. 
Lūgums 
finansējumu novirzīt un 
atbalstīt infrastruktūras 
izveidei audžuģimenēm un 
specializētām audžuģimenēm. 
Jo šobrīd tām 
no šī projekta finansējums 
netiek paredzēts.  
 

audžuģimenēm un 
specializētām 
audžuģimenēm. 

46 Limbažos – 
04.04.2018, 
Limbažu novada 
Domē, Rīgas ielā 
16 

Vēlme un pieprasījums pēc 
pakalpojumiem tikai pieaugs, 
jo ne visi cilvēki tika izvērtēti. 
Redzot, kādi pakalpojumi būs 
pieejami, būs arī vēlme pēc 
papildus izvērtēšanas tiem, 
kuri to nebija izdarījuši. 
Vecākiem 
nebija vēl izpratnes par to. 

DI plāns tiek balstīts uz 
izvērtēto personu 
vajadzībām.  
 

47 Limbažos – 
04.04.2018, 
Limbažu novada 
Domē, Rīgas ielā 
16 

Vai ir informācija par 
tehnisko projektu 
gatavību ERAF projekta 
iesnieguma iesniegšanas 
brīdi? 

Tehniskie projekti 
jāiesniedz atbilstoši MK 
prasībām.  

48 Siguldā – 10.04., 
Siguldas Kultūras 
namā, Zinātnes 
ielā 7B 

Kad CFLA varētu tikt 
izsludināts ERAF projekts? 
Vai DI plāna apstiprināšanā 
būs nepieciešams 
domes lēmums? 

Projektu pieteikumu 
izsludināšana plānota 
2018. gada III. Ceturksnī.  
DI plāns apstiprināms 
Domes sēdē.  

49 Siguldā – 10.04., 
Siguldas Kultūras 
namā, Zinātnes 
ielā 7B 

Cik būtiska ir adrese? Vai 
varam mainīt adresi? 

Adrese ir būtiska. Bez 
nopietna iemesla to mainīt 
nedrīkstēs. Lai nomainītu 
adresi, būs nepieciešams 
veikt precizējumus DI 
plānā.  

50 Tukumā – 
06.04.2018, 

Kā ir DI ar Rīgas pilsētu? 
Kas ir ar finansējumu ņemot 

Rīgas pilsēta nepiedalās 
DI projekta īstenošanā. 
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Nr.p.k. SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS 
NORISES 
VIETA/DATUMS 

PRIEKŠLIKUMS DARBĪBAS 

Tukuma 
Bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

vērā, ka Rīgā nepiedalās.  Plānošanas reģionam 
pieejamais ERAF 
finansējums tiek sadalīts 
starp visām 
partnerpašvaldībām, kas 
plāno jaunu pakalpojumu 
attīstību.  

51 Tukumā – 
06.04.2018, 
Tukuma 
Bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

Kas notiks ar pārējiem 
cilvēkiem kuri ir 
VSAC, ņemot vērā ka tie tiks 
slēgti – piemēram, cilvēki ar 
alcheimera slimību utt. Kur 
paliks 
tie kuriem ir palikuši pēdējie 
mēneši kur dzīvot. 

DI plāns neparedz visu 
VSAC slēgšanu, bet 
paredz sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu attīstību. 
Visiem cilvēkiem, kam 
nepieciešami 
pakalpojumi, tie tiks 
nodrošināti.  

52 Tukumā – 
06.04.2018, 
Tukuma 
Bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

Ir noteikts skaits bērnu, uz 
kuriem ir vērsti paredzētie 
pakalpojumi, bet viņi nav 
izvērtēti un līdz ar to nesaņem 
pakalpojumu. Jāņem vērā, ka 
LM cipari ir daudz ,lielāki. 

Pakalpojumus DI projekta 
ietvaros plānots 
nodrošināt personām, kam 
ir veikta individuālo 
vajadzību izvērtēšana. 
Pašvaldībām ir iespējas 
nodrošināt pakalpojumus 
arī lielākam personu 
skaitam, tai skaitā 
personām, kam nav veikts 
izvērtējums.  

53 Tukumā – 
06.04.2018, 
Tukuma 
Bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

Vai valsts pēc DI plāna 
realizācijas atbalstīs turpmāk 
pakalpojumus pašvaldībās? 

Tiek plānots “nauda seko 
klientam” princips 
personām, kas atgriežas 
no VSAC. Par citu 
atbalstu DI plāna izstrādes 
ekspertiem nav 
kompetences atbildēt.  

54 Tukumā – 
06.04.2018, 
Tukuma 
Bibliotēkā, 
Šēseles ielā 3 

Kas notiek tad, ka ja nebūs 
mērķa grupa tajā 
pakalpojumā, ko izveidosim? 
Vai arī ja neiet pakalpojums 
tā kā bija iecerēts? Kā arī, par 
kādu cenu varēs pārdot 
pakalpojumu? 

Ir iespējama pakalpojumu 
pārprofilēšana projekta 
mērķa grupu ietvaros.  
Pakalpojuma cenu 
aprēķina un nosaka 
pakalpojumu sniedzējs.  
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