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2. LIEPĀJAS AP2020 VIDUSPOSMA IZVĒRTĒJUMA 
REZULTĀTI 

2019. gada jūnijā tika pabeigts Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums, kura 
rezultātu kopsavilkums attiecībā uz sociālās aizsardzības nozari dots zemāk tekstā. 

2.1. LIEPĀJAS AP2020 PLĀNOŠANAS HIERARHIJA 

Liepājas AP2020 mērķu daļu nosaka Liepājas IAS2030 noteiktie stratēģiskie mērķi, 
kuru skaidrojums ir dots zemāk pievienotajā Tabulā 2.1.: 
 
TABULA 2.1. LIEPĀJAS IAS2030 UN LIEPĀJAS AP2020 MĒRĶU DAĻA 

Liepājas Vīzija 2030 

Liepāja ir radoša un aktīva pilsēta jūras krastā, kurā cilvēki pilnvērtīgi dzīvo izglītojas, strādā un 
atpūšas 

Virsmērķis 

Stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus un 
radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus 

  Mērķis 2030 Mērķis 2020 
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Liepāja ir labklājības pilsēta – 
draudzīga ģimenēm un radošiem 

cilvēkiem 

Liepāja ir nacionālās nozīmes 
attīstības centrs un pilnvērtīga 

dzīves un darba vieta 
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Liepājai ir kvalitatīva dzīves vide 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 

Liepājā ir saglabātas un atjaunotas 
dabas vērtības un kultūrvēsturiskais 

mantojums, pilsētas 
apsaimniekošana ir ilgtspējīga 
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Liepājā ir līdzsvarota un dažāda 
ekonomika - ražošanas un 

pakalpojuma nozares ir 
konkurētspējīgas starptautiskā 

mērogā 

Liepājā ir stabila mazo, vidējo 
uzņēmumu darbība un modernizētas 

tradicionālās ražošanas nozare 
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Liepāja ir ērti un ātri sasniedzams 
attīstības centrs Baltijas jūras 

reģionā un starptautiskā mērogā 

Liepāja ir daudzveidīgi sasniedzama 
Baltijas jūras reģionā 

 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 

Liepājas AP2020 ietver: 
▪ 4 attīstības virzienus un mērķus; 
▪ 9 rīcībpolitikas; 
▪ 42 tematikas; 
▪ 200 rīcības; 
▪ 263 investīciju projektus. 

Sociālās aizsardzības nozarei radniecīga Liepājas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 
ietvertais attīstības virziens “Liepājnieki un viņu labklājība” un tam saistošā vidējā 
termiņa mērķa “Liepāja ir nacionālās nozīmes attīstības centrs un pilnvērtīga dzīves un 
darba vieta” Rīcībpolitika (1.2.) “Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki”. 
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2.2. LIEPĀJAS AP2020 UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

Liepājas AP2020 īstenošanas kopējo ietekmi raksturo astoņi Liepājas pilsētas 
ilgtermiņa teritorijas attīstības rādītāji, no kuriem trīs ir demogrāfiskie rādītāji un pieci ir 
tautsaimniecības rādītāji. Neviens no uzraudzības nav tieši attiecināms sociālās 
aizsardzības nozares snieguma kvantitatīvai izvērtēšanai (t.i., nozares ietekme uz 
vairākiem rādītājiem izpaužas netieši). Zemāk pievienotajā Tabulā 2.2. ir dots 
uzraudzības rādītāju izpildes novērtējums. 

TABULA 2.2. LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJU 
IZPILDES NOVĒRTĒJUMS 

Rādītājs 
2018. gada 

faktiskā 
vērtība* 

2018. gada 
vidusposma 
normatīvā 
vērtība* 

Novirzes 
amplitūda no 
vidusposma 
normatīvās 

vērtības 

Iedzīvotāju skaits 68 945 (98,4%) 70 550 (100,7)% -2,3% 

Bērnu skaits līdz 15 gadu vecumam 11 859 (109,8%) 11 022 (102,1%) 8,4% 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 40 798 (95,9%) 42 738 (100,8%) -4,5% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedz., 
EUR 

587,9 (82,8%) 687,8 (95,8%) -13,5% 

Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un 
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz. 

39,3 (112,3%) 34,5 (98,6%) 14,0% 

Iedzīvotāji, kuri maksā IIN, % no kopējā 
iedzīvotāju skaita 

44,6% (101,4%) 44,2% (100,4%) 0,9% 

Privātā sektorā strādājošo darbinieku 
īpatsvars, % no kopējā strādājošo skaita 

75,0% (96,6%) 77,2% (99,5%) -2,9% 

Pakalpojumu sfēras darbavietu īpatsvars 
kopējā darbavietu skaitā 

69,4% (106,8%) 64,6% (99,4%) 7,4% 

 
Piezīmes: 
1. * - iekavās dotas rādītāju faktiskās un normatīvās vērtības, kuras izteiktas relatīvi pret 2020. gada 
sasniedzamo rādītāja vērtību. 
2. Zaļā krāsa norāda uz pozitīvu rādītāja izpildi jeb vidusposma normatīvās vērtības pārsniegumu. Sarkana 
krāsa norāda uz nepietiekamu rādītāja izpildes pakāpi. Abos gadījumos krāsas intensitāte norāda uz 
novirzes amplitūdas relatīvo apmēru 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 
 

2.3. SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS NOZAREI SAISTOŠO RĪCĪBPOLITIKU UN 
TO RĪCĪBU REZULTATĪVO UN IZNĀKUMA RĀDĪTĀJU APSKATS 

2.3.1. RĪCĪBPOLITIKA NR. 1.2. “AKTĪVI, VESELI UN SOCIĀLI AIZSARGĀTI 
LIEPĀJNIEKI” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 17 rezultatīvie rādītāji (RR16-
RR32). Izvērtējot uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības 
laika periodā līdz 2017. gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 

▪ 9 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2); 
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▪ 3 rādītājiem ir neitrāla tendence (vērtējums 1); 
▪ 3 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0); 
▪ 2 rādītāju novērtējumam trūkst datu (bez vērtējuma). 

 
Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā Attēlā 2.1.: 

 

ATTĒLS 2.1. RĪCĪBPOLITIKAS 1.2. REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS 

Avots: Izvērtējuma autori 

Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,4, kas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas 
pakāpe ir 70%. 
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
 
Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 1.2. ietvertas 10 ar sociālās aizsardzības 
nozari saistītas rīcības un 19 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika 
īstenotas visas 100% (19) no šīm darbībām (skat. zemāk): 
 
Tematika: sociālā drošības sajūta 

▪ 1.2.3.(1.) Turpināt attīstīt pilsētā starpnozaru un starpprofesionālo sadarbības 
pieeju, veicinot kompleksu un efektīvu sociālo jautājumu risināšanu, īpašu 
uzmanību veltot ģimenēm ar bērniem 

o Darbība. Pilnveidot atbalsta piešķiršanas kārtību: 
- ieviest 2 pabalstus pamatvajadzību apmierināšanai krīzes un ārkārtas 
situācijās; 
- turpināt esošā līmenī 9 pabalstu sniegšanu īpašās dzīves situācijās 
(piem. bērna piedzimšana, skolas uzsākšana); 
- turpināt sniegt atbalstu bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas un 
ieviest 4 jaunus pabalstus audžuģimenēm; 
- izstrādāt saistošo noteikumu projektu par pabalstu uzsākot pirmskolas 
izglītības iestādes apmeklēšanu.  
Iznākums.  
- ieviesti 2 jauni pabalsti (1. Pabalsts krīzes situācijā, 2. Materiālā 
palīdzība atsevišķā situācijā); 
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- turpinās 9 pabalstu sniegšana (1. bērna piedzimšanas pabalsts, 2. 
pabalsts pirmklasniekam, 3. pabalsts skolas piederumu iegādei akcijā 
"Skolas soma", 4. pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 
5. Ziemassvētku pabalsts, 6.pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā u.c.); 
- ieviesti 4 jauni pabalsti (bāreņiem turpinām nodrošināt šādu pabalstu 
izmaksu: 1.vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
2.vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 
3.pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē 
izglītības iestādē; 4.vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei); 
ieviesti 4 jauni pabalsti audžuģimenēm - 1. pabalsts sadzīves apstākļu 
uzlabošanai; 2. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu; 3. pabalsts bērna veselības uzlabošanai; 4. pabalsts 
individuālo mācību piederumu iegādei; 

o Darbība. Nodrošināt Liepājas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un 
daudzveidīgiem sociālajiem pakalpojumiem: 
- turpināt nodrošinātos pakalpojumus pašvaldības institūcijās, ieviests 
jaunas aktivitātes Karostas pensionāru dienas centrā; 
- paplašināt pašvaldības pirkto pakalpojumu klāstu (tajā skaitā no NVO), 
sagatavojot grozījumus saistošos noteikumos par sociālo pakalpojumu 
piešķiršanu; 
- nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās pasākumus, 
ieviešot jaunu pabalstu par vides pieejamību nodrošināšanu (nometnes, 
atbalsta grupas, pasākumi invalīdiem); 
- attīstīt sociālā darba pakalpojumu, piedalīties LM projekta SAM 
9.2.1.1. "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātēs. 
Iznākums.  
- ieviestas 2 jaunas aktivitātes Karostas pensionāru dienas centrā - 
līnijdejas un vingrošana senioriem); 
- paplašināts pirkto sociālo pakalpojumu klāsts (izstrādāti un virzīti 
domes sēdē apstiprināšanai 2 saistošo noteikumu grozījumi) - 
samazināta īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma ārstniecības 
iestādē saņemšanas maksa kopā dzīvojošiem pensionāriem, atcelts 
pienākums vecākiem, kuru bērns ir saņēmis Atbalsta grupas 
pakalpojumu, maksāt par šo pakalpojumu, paaugstināts ienākumu 
līmenis aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai līdz 370 EUR; 
paplašināts portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņēmēju loks (var 
saņemt bērns, kuram diagnosticēta bērnu cerebrālā trieka, vai vidēji 
smagas pakāpes garīgās attīstības atpalicība un ir izsniegts atzinums 
īpašas kopšanas nepieciešamībai); palielināta sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu izdevumu summa bērnam ar invaliditāti līdz 300 EUR un 
palielināts ienākumu līmenis pakalpojuma saņemšanai līdz 500 EUR uz 
personu ģimenē; paplašināts ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju 
loks, paredzot tiesības saņemt pakalpojumu ģimenei, kurā vecākiem ir 
pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju 
bērnam uzturēties ģimenē, kā arī noteikt visiem pakalpojuma 
saņēmējiem vienādu pakalpojuma saņemšanas laiku - līdz 15 stundām 
nedēļā; paplašināts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā 
(psihologa konsultācijas) saņēmēju loks, nosakot, ka pakalpojumu var 
saņemt bērns no ģimenes, kurā pastāv riski bērna drošībai un attīstībai; 
- ieviests 1 jauns pabalsts, izstrādājot saistošos noteikumus - Pabalsts 
mājokļa ārējās vides pielāgošana personai, kura pārvietojas riteņkrēslā. 
- Dalība projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 
divās aktivitātēs - supervīzijas sociālajiem darbiniekiem un metodiku 
aprobēšana. 
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Sociālo pakalpojumu realizēšana tiek realizēta sadarbībā ar Bāriņtiesu, 
izglītības iestādēm, pašvaldības un valsts policiju, NVO un sadarbības 
partneriem. 

▪ 1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas 
iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu 

o Darbība. Veikta izpēte un plānots finansējuma palielinājums 1 
ēdienreizes palielināšanai. Finansējums: 1.-4. klase – valsts, pirmsskola 
– pašvaldība. 
Iznākums. Tika paaugstināts finansējums par ēdināšanu PII (no 
01.08.2018.g. par 0.58 EUR), finansējuma palielinājumu sedz 
Pašvaldība un vecāki. 

o Darbība. Ar 2018.gadu ir nodrošināti braukšanas maksas atvieglojumi 
sabiedriskajā transportā (mēneša biļetēm) 100% apjomā šādām 
kategorijām: 

- politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri; 
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām 
- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu 
vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, vidējo 
izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu; 
Lēmums par šādiem atvieglojumiem tika izskatīts Liepājas pilsētas domes 
2017. gada 14. decembra Domes sēdē (saistošie noteikumi Nr.27 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskajā transportā"").  
Iznākums. 2018.gadā jauno atvieglojumu saņēmēju skaits ir:    
- a) politiski represētās personas - 1232 biļetes;  
  b) Černobiļas atomelektrotacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām - 
287 biļetes; 
- bāreņiem un bez vecāku gādības paliekušiem bērniem, kuri ir ārpus 
ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu 
vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, vidējo 
izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu 615 
izsniegtas biļetes. 
o Darbība.  
- veikt datu analīzi par iepriekš piešķirto atbalstu, sagatavot grozījumus 
esošos saistošos noteikumos vai izstrādāt jaunus noteikumus atbalsta 
saņemšanai (veikta analīze par termina daudzbērnu ģimenes lietošanu 
pašvaldības saistošos noteikumos); 
- veikt Sociālā dienesta mājas lapas regulāru analīzi, pilnveidošanu, tajā 
skaitā, iekļaujot iedzīvotāju aptaujas; 
- piedalīties LM organizētajos pētījumos par sociālo darbu un sociālajiem 
pakalpojumiem pašvaldībās; 
- izvērtēt 50 bērnus ar FT (pārvērtēt), DI projekta vērtējums nav pilnvērtīgs. 
Iznākums.  
- veikta 1 datu analīze (par termina daudzbērnu ģimenes lietošanu 
pašvaldības saistošajos noteikumos); 
- veikta 1 iedzīvotāju aptauja - Sociālā dienesta mājas lapā. Mājas lapa 
slēgta integrējot to portālā www.liepaja.lv; 
- dalība Labklājības ministrijas organizētajos pētījumos, sniedzot 
nepieciešamo informāciju un iesaistot dienesta speciālistus pēc Labklājības 
ministrijas uzaicinājuma; 
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- uzsākta 50 Liepājas bērnu ar FT izvērtēšana, nodrošināti pakalpojumi, 
projekts noslēdzies 2019. gadā. 
 

▪ 1.2.3.(3.) Paplašināt iespējas saņemt psihosociālu atbalstu krīzes situācijā 
nokļuvušiem iedzīvotājiem 

o Darbība.  
- nodrošināt audžuģimenēm un audžuģimenē ievietotajiem bērniem 
iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, psihologa, 
psihoterapeita konsultācijas; 
- informēt mērķauditorijas par pieejamiem pakalpojumiem; 
- turpināt darbu ar audžuģimenēm; 
- nodrošināt drošu un ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušiem vai 
krīzē nonākušiem bērniem. 
Iznākums.  
- 52 konsultācijas bērniem vienā mēnesī, 4 konsultācijas pieaugušajiem 
vienā mēnesī; 
- 22 audžuģimenes informētas par pieejamiem pakalpojumiem; 
- Bāriņtiesa veikusi 22 audžuģimeņu uzraudzību; 
- Droša un ģimeniska vide nodrošināta 53 bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem. 

o Darbība.  
- turpināt sniegt pakalpojumus vardarbībā cietušām personām (gan 
bērniem, gan pieaugušiem). 
- turpināt darbu ar vardarbību veikušām personām. 
- atbalsta grupu organizēšana dažādām iedzīvotāju grupām. 
- jaunu pakalpojumu formu attīstīšana sadarbībā ar nevalstiskām 
organizācijām (NVO) - Martas projekts "Sievietes un bērni - pasargāti 
savā pilsētā". 
Iznākums. 
- 3 pakalpojumu sniegšana (psihologa konsultācijas, sociālā darbinieka 
konsultācijas, jurista konsultācijas); 
- 2 pakalpojumu sniegšana (psihologa konsultācijas, grupu nodarbības); 
- Notiek atbalsta grupas personām ar onkoloģisku saslimšanu, APC 
vismaz 4 veidu atkarību atbalsta grupas. 
- 1 projekta realizācija. 

▪ 1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu 
risināšanā 

o Darbība. Turpināt sadarbību ar Sociālo pakalpojumu aģentūru sociālā 
atbalsta programmas audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam 
bērnam realizēšanā.  
Iznākums. Atbilstoši 2017. gada 14. septembrī apstiprinātajam 
Audžuģimeņu atbalsta plānam 2018.-2019. gadam, Sociālo 
pakalpojumu aģentūra nodrošinājusi sekojošus pakalpojumus:  
- individuālas psihologa, psihoterapeita konsultācijas audžuvecākiem;  
- individuālas konsultācijas pie speciālistiem (smilšu terapija, psihologs, 
psiholoģiskā izpēte u.tml.) bērnam, kurš ievietots audžuģimenē;  
- atbalsta grupas audžuģimenēm;  
- profesionālā asistēšana laikā, kad bērns tiekas ar bioloģisko ģimeni 
neitrālā telpā/drošā vidē.    

o Darbība 
- turpināt sadarboties ar nevalstisko organizāciju sektoru dažādu 
projektu sagatavošanā un līdzfinansēšanā (Diakonija - Sempre; Marta - 
Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā); 
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- iespēju robežās atbalstīt sociālā jomā strādājošās nevalstiskās 
organizācijas ar telpām un transportu, kā arī finansiāli atbalstīt viņu 
aktivitātes darbā ar personām ar invaliditāti; 
- turpināt pirkt sociālos pakalpojumus no nevalstiskajām organizācijām. 
Iznākums.  
- turpinās sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 2 projektu 
realizācijā, tiek plānoti jauni projekti kopā ar nevalstiskajām 
organizācijām; 
- vismaz 10 nevalstisko organizāciju tiek atbalstītas - Valmieras SOS 
ciemats, Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra", Biedrība 
"Liepājas diakonijas centrs", Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība", 
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Liepājas nodaļa, Biedrība 
"Cerību spārni", Biedrība "Cerība. Ticība. Mīlestība", "Latvijas kaulu 
locītavu un saistaudu slimnieku biedrība" Liepājas nodaļa, Biedrība 
"House of Hope", "Liepājas diabētu biedrība" u.c. 
- tiek pirkti jauni un esošie sociālie pakalpojumi no nevalstiskajām 
organizācijām: 

- esošie pakalpojumi - Ģimenes asistenta pakalpojums, Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti, Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē, Ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, Portidžas 
mācībsistēmas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņu 
vecākiem, deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros sniegtie sabiedrībā 
balstīties sociālie pakalpojumi. 
- jauni pakalpojumi - Sociālā atbalsta programma audžuģimenei, 
kas ietver - individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas 
audžuģimenei, individuālas konsultācijas pie speciālistiem 
audžuģimenē ievietotam bērnam, speciālista asistēšana 
audžuģimenē ievietota bērna un bioloģiskā vecāka tikšanās laikā, 
atbalsta grupa audžuģimenēm. 

o Darbība. Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas 
projektu konkursa organizēšana. 
Iznākums. Atbalstīti 5 projektu pieteikumi - biedrība "Liepājas Diakonijas 
centrs", Liepājas Neredzīgo biedrība, nodibinājums "Fonds "AGAPE"", 
biedrība "Dižvanagi", biedrība "Karostas Kids". 

▪ 1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un 
jauniešiem 

o Darbība 
- ģimeniskas vides nodrošināšana bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem;  
- ik pēc 3 mēnešiem institucionālajā aprūpē ievietotajiem bērniem 
vecumā līdz 3 gadiem un katrus 6 mēnešus bērniem, kas vecāki par 3 
gadiem izvērtēt iespējas tikt nodrošinātiem ar ārpusģimenes aprūpi 
ģimeniskā vidē;  
- atbalstīt viesģimeņu un brīvprātīgo iesaistīšanos institucionālajā 
aprūpē esošo bērnu aprūpē, uzraudzībā, brīvā laika pavadīšanā;  
- sekmēt audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanu. 
Iznākums.  
- audžuģimenēs ievietoti 25 bērni, aizbildnis iecelts 27 bērniem.                                                               
- vecumā līdz 3 gadiem visiem bez vecāku gādības esošiem bērniem 
nodrošināta ģimeniska vide, savukārt pārējiem institucionālajā aprūpē 
esošajiem bērniem reizi 6 mēnešos izvērtēta iespēja tikt nodrošinātiem 
ar ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē.                            
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- viesģimenes statuss piešķirts 4 ģimenēm, līdz ar to kopumā ir 16 
viesģimenes.                                                                                                 
- audžuģimenes 22, aizbildņi 128. 

o Darbība.  
- sadarbības projekta "Kurzeme visiem" (SAM 9.2.2.1.) ietvaros līdz 
2022.gadam izveidot jaunus, institūcijām alternatīvus sociālos 
pakalpojumus, kā arī nodrošināt to darbību; 
- veikt pilngadību sasniegušo bāreņu uzraudzību vismaz divus gadus 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigām; 
- dažādu asistentu/ mentoru pakalpojumu pilnveidošana un 
paplašināšana, lai pēc iespējas klienti paliktu ģimeniskā vidē; 
- realizēt Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.- 2019. 
gadam; 
- izstrādāt tehnisko dokumentāciju deinstucionalizācijas (DI) projekta 
objektiem, projekta mērķa grupām, sabiedrībā balstītiem 
pakalpojumiem. Izsludināt tehniskās dokumentācijas izstrādi. 
Iznākums. Izstrādāts 1 plāns. Tiek veikta pilngadību sasniegušo bāreņu 
uzraudzība. Uzlaboti asistentu/mentoru pakalpojumi. 

▪ 1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, 
tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi 

o Darbība.  
- 2018. gadā nodrošināt apmācību programmu, atbilstoši Bāriņtiesu 
likuma 10. panta ceturtajai daļai.                                                                                        
- turpināt pilnveidot darbinieku kvalifikāciju, nodrošinot viņu dalību 
profesionālās pilnveides kursos un semināros.                                                                     
- turpināt regulāri nodrošināt bāriņtiesas darbiniekiem supervīziju. 
Iznākums.  
- bāriņtiesas loceklis -1;                                                                               
- 9 bāriņtiesā strādājošie speciālisti piedalījušies profesionālās 
pilnveides kursos; 
- 11 speciālistiem nodrošinātas 7 supervīzijas. 

o Darbība.  
- laika periodā līdz 2020. gadam piedalīties LM projektā (SAM 9.2.1.1.) 
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", apmācot sociālā 
darba speciālistus un veicot supervīziju; 
- sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem pilnveidot zināšanas un 
attīstīt prasmes, piedaloties kvalifikācijas celšanas apmācībās vismaz 
likumdošanas noteiktajā apjomā. 
Iznākums. Projekta ietvaros realizētas 2 supervīziju grupas. Visi Sociālā 
dienesta sociālie darbinieki pilnveidojuši zināšanas un cēluši savu 
kvalifikāciju – 79. 

▪ 1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām 
ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska 
grupām 

o Darbība. Transportlīdzekļa nomaiņa Bāriņtiesas darba nodrošināšanai.  
Iznākums. 1 transportlīdzeklis. 

o Darbība.  
- veikt uzlabojumus Sociālā dienesta infrastruktūrā (Sociālā dienestā 
ēkā, Nakts patversmē, Sociālās dzīvojamās mājās utt.). 
- viena transportlīdzekļa iegāde/nomaiņa Sociālā dienesta un tā 
institūciju darba nodrošināšanai. 
- gatavoties jauno prasību izpildei par datu aizsardzību. 
Iznākums.  
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- daļēji veikti uzlabojumi 8 Sociālā dienesta institūcijās (Nakts 
patversme, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Sociālās dzīvojamās mājas 
Flotes ielā 14, Viršu ielā 9/11, Bērnunams, APC, Dienas centrs 
personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Sociālā dienesta ēka); 
- iegādāts viens transportlīdzeklis; 
- nodrošināta pašvaldības administrācijas izdoto normatīvo aktu 
ieviešana attiecībā uz datu aizsardzību, ar rīkojumu nozīmēts datu 
aizsardzības koordinators, inventāra pielāgošana atbilstošai dokumentu 
glabāšanai. 

Tematika: nodarbinātības veicināšana bezdarbnieku vidū, īpaši jauniešu  

▪ 1.2.4. (1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jaunieša tuvināšu darba 
tirgum, tai skaitā darba tirgū konkurētspējīgu prasmju apguvi 

o Darbība. Tiek īstenots projekts "PROTI un DARI!". Projektā iesaistīti 55 
jaunieši:  

- jauniešu profilēšana; 
- individuālā rīcības programmas izstrādāšana; 
- individuālās rīcības programmas īstenošana. 

Iznākums. 100 jaunieši 
Projekta īstenošanas laikā nodrošina līdz 10 programmu vadītāju un līdz 35 mērķa 
grupas jauniešu mentoru iesaisti. Projektā tika iesaistīti 100 mērķgrupas jaunieši. 
No 100 iesaistītajiem jauniešiem, kuriem pabeigtas programmas, sasniegto 
rezultātu sadalījums ir sekojošs: 

- iestājās darbā - 22 jaunieši jeb 22%; 
- atsāka mācības - 19 jaunieši jeb 19%; 
- iesaistījās nevalstisko organizāciju/jauniešu centru darbībā - 24 

jaunieši jeb 24%; 
- iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumā un 

ieguva bezdarbnieka statusu - 11 jaunieši jeb 11%; 
- ieguva pašnodarbinātā statusu – 3 jaunieši jeb 3%; 
- bez formālā rezultāta (aizbraukuši uz ārzemēm, invaliditāte, 

ilgstošas atkarības u.c.) - 21 jaunieši jeb 21%. 
▪ 1.2.4. (2.) Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas prasmes 

o Darbība. Aktīvais nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi":  

- veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā; 
- dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. 

Iznākums.  
o nodrošināta 631 bezdarbnieku iesaiste algotos pagaidu sabiedriskajos 

darbos.  
o dota iespēja iegūt vai uzturēt darba iemaņas 631 bezdarbniekam caur 

algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem Liepājas pilsētā.  
▪ 1.2.4. (3.) Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem cilvēkiem ar 

invaliditāti 
o Darbība. Sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu, projekta 

"Kurzeme visiem" ietvaros, tiek izstrādāts Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam, kura 
ietvaros paredzētas specializētās darbnīcas izveide cilvēkiem ar 
invaliditāti. Darbojoties NVA Liepājas filiāles konsultatīvajā 
padomē sniegti priekšlikumi par subsidēto darba vietu izveidi 
Liepājā cilvēkiem ar invaliditāti. 

Iznākums. Projekts sagatavots un iesniegts vērtēšanai līdz 2019. gada 25. 
martam. Notiek projektēšanas darbi - specializētās darbnīcas izveidei personām 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) (20 personām) T.Breikša ielā 16/20, 
Liepājā, kur tiks pārbūvēta sētā esošā garāža. 


