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Kurzemes reģiona pašvaldībās turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana  
 
2022. gadā turpinājis augt Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme 
visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits - Kurzemes pašvaldībās 
projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši kopumā 183 cilvēki 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 369 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 
164 bērnu ar FT vecāki.  

 
Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros 2022. gadā atklātas arī trīs jaunas 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar GRT– dienas 
aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Dienvidkurzemes novada Priekulē un grupu 
dzīvoklis Ventspils novadā. Tuvākajā laikā Liepājā plānots atklāt arī Grupu dzīvokļus Viršu 
ielā 9/11 un Specializētās darbnīcas blakus Dienas centram cilvēkiem ar GRT. Kopumā 
deinstitucionalizācijas ietvaros Kurzemē līdz šim izveidotas jau astoņas jaunas sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu vietas, kur saņemt atbalstu cilvēkiem ar GRT, un trīs vietas – 
bērniem ar FT.   

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/


Liepājā kopš pagājušās vasaras darbojas arī bērnu atbalsta centrs “Dzintari”, kurš 
izvietosies divās ģimeniskai videi pielāgotās mājās bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem. Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības un ERAF fonda projekta atbalstu izveidots 
arī šis jaunais sociālais pakalpojums “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātajā 
deinstitucionalizācijas plānā. 
 
“2022. gadā turpinājās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana Kurzemes 
reģionā, gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT un viņu vecākiem. Projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros sākotnēji bijām plānojuši kompensēt sociālos pakalpojumus 350 
Kurzemes reģiona bērniem ar FT, priecājos, ka esam spējuši nepieciešamo atbalstu 
kompensēt pat lielākam bērnu skaitam! Tāpēc šogad kopā ar pašvaldībām vairāk 
fokusēsimies uz projekta otru mērķgrupu – cilvēkiem ar GRT, lai līdz projekta 
noslēgumam, kas ir jau šī gada beigās, Kurzemes reģionā ieplānotajā infrastruktūrā 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atbalstu saņemtu pēc 
iespējas vairāk Kurzemes reģionā pašvaldībās dzīvojošo cilvēku ar GRT,” skaidro 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – 
Slava.  
 
Kurzemes reģiona pašvaldības turpina darbu pie infrastruktūras izveides sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, tā pilnībā pabeigta Saldus un Ventspils novados. 
No kopumā četrām sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām bērniem ar FT jau izveidotas 
trīs – Dienvidkurzemes novada Aizputē un Saldū darbojas sociālās rehabilitācijas centri, 
bet Ventspilī plašākās telpās sociālos pakalpojumus  bērniem ar FT nodrošina Atbalsta 
centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Kuldīgā šogad turpinās 
darbs pie dienas aprūpes centra izveides, kur plānots sniegt nepieciešamo atbalstu 
vismaz 29 bērniem ar FT. 
 
Savukārt no kopumā Kurzemes reģionā iecerētās 21 sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar GRT izveidoti četri grupu dzīvokļi – trīs 
Saldus un viens Ventspils novados, divi dienas aprūpes centri - Dienvidkurzemes novada 
Priekulē un Ventspilī, kā arī divas specializētās darbnīcas  - Dienvidkurzemes novada 
Priekulē un Saldus novadā. Darbs šogad turpinās pie vēl 13 sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu vietu izveides cilvēkiem ar GRT: pieciem grupu dzīvokļiem – trim Kuldīgas 
novadā un pa vienam Dienvidkurzemes novadā un Liepājā; pieciem dienas aprūpes 
centriem – pa vienam Dienvidkurzemes un Talsu novados un  trīs – Kuldīgas novadā; trīs 
specializētajām darbnīcām – divām Kuldīgas novadā un vienu Liepājā.  Plānots, ka 
jaunveidojamajās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās pakalpojumus un atbalstu varētu 
saņemt kopumā vēl vismaz 164 cilvēku ar GRT. 
 
“Atgādinām, ka projekta “Kurzeme visiem” ietvaros nepieciešamais atbalsts cilvēkiem ar 
GRT pieejams ne tikai jaunveidotajās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās, bet ir arī 
iespēja  saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties atbalsta grupās un grupu nodarbībās, 
kā arī saņemt citus sev nepieciešamus sociālos pakalpojumus. 2022. gadā pieaugušie ar 
GRT projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visbiežāk saņēma pakalpojumus dienas aprūpes 
centrā, grupu dzīvoklī vai specializētajās darbnīcās, kā arī apmeklēja atbalsta grupu 
nodarbības un speciālistu konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka vai cita 
speciālista. Šogad turpināsim  kompensēt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus gan 
projektā iesaistītajiem pieaugušajiem ar GRT, gan  bērniem ar FT un viņu vecākiem, 
kamēr vien būs pieejams finansējums,” norāda S.Miķelsone – Slava. 
 
Šajā gadā projektā “Kurzeme visiem” iecerēts ne tikai aktīvi turpināt darbu, lai sev 
nepieciešamos sociālos pakalpojumus saņemtu vēl vairāk projektā izvērtēto pieaugušo ar 
GRT un bērnu ar FT, bet organizēt arī izglītojošus pasākumu Kurzemes reģiona skolēniem 



par komunikāciju ar projekta mērķgrupām, kā arī   divas integrējošas nometnes – 
ģimenēm un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Arī pērnā gada vasarā 
Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja trīs 
integrējošas nometne ģimenēm un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem, kur 
tikās un 5 aizraujošas dienas pavadīja kopumā 90 dalībnieki - ģimenes ar bērniem ar un 
bez FT. Šogad turpināsies sagatavošanas process cilvēkiem ar GRT, kuri šobrīd saņem 
pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC), ar mērķi - atbalstīt viņus pārejai uz 
dzīvi sabiedrībā.  Kopumā plānots, ka Kurzemes reģionā ar sociālo mentoru atbalstu no 
dzīves VSAC uz dzīvi sabiedrībā - Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībās – pārcelsies vismaz 38 cilvēki ar GRT.  
 
Projekta “Kurzeme visiem” kompensēti sociālie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētiem 
bērniem ar FT un viņu vecākiem, kā arī pieaugušajiem ar GRT, kuriem izstrādāts 
individuālais atbalsta plāns. Savukārt projekta kompensētus sociālās aprūpes un “atelpas 
brīža” pakalpojumus var izmantot visi Kurzemes reģiona bērni ar atzinumu par īpašas 
kopšanas nepieciešamību. Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu 
iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv un sazinoties ar savas  
pašvaldības sociālo dienestu.  
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Valsts mērogā 
deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā 
Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk 
par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā. 
 
Informāciju sagatavoja: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregions.lv  
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Bērnu atbalsta centra dzīvojamai mājai atzīmē spāru svētkus 
 
Piektdien, 13. janvārī, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Gunārs Ansiņš sveica būvniekus spāru svētkos topošajai dzīvojamai ēkai Kuldīgas 
ielā 20, kurā ārpusģimenes esošu bērnu dzīve tiks veidota ģimeniskai videi 
pietuvinātos apstākļos. Līdz ar mājas būvniecību tiks noslēgta bērnu atbalsta centra 
“Dzintari” izvietošana divās dzīvojamās mājās. 
 
Pēc būvdarbu pabeigšanas vienstāva dzīvojamā ēka būs paredzēta astoņu bērnu 
izmitināšanai ģimeniskai videi pietuvinātiem apstākļiem, lai veicinātu viņu pamatiemaņas un 
prasmes, sagatavojoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.  
 
Līdz ar ēkas uzbūvēšanu tiks noslēgta bērnu atbalsta centra “Dzintari” pastāvīga izvietošana 
divās dzīvojamās mājās, no kurām viena jau kopš 2022. gada 1. marta ir apdzīvota Salmu 
ielā 53. Vēl astoņi bez ģimenes aprūpes palikušie bērni, kuri  šobrīd dzīvo trīs dzīvokļos 
Viršu ielā 9/11, pārcelsies uz jaunajām mājām Kuldīgas ielā 20.   
 
“Tikai pirms pieciem mēnešiem likām šīs dzīvojamās mājas pamatakmeni un jau šodien 
svinam tās augstākā punkta sasniegšanu. Gada izskaņā šeit jau dzirdēsim bērnu čalas. Ir 
paveikts nozīmīgs darbs pretim gaišākai, patīkamākai un ērtākai bez ģimenes aprūpes 
palikušo bērnu ikdienai. Lai šodienas spāru svētki kalpo par apsolījumu labākai astoņu jauno 
liepājnieku nākotnei!” novēl Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš. 
 
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas platība būs aptuveni 230 m2. Dzīvojamā ēka ir projektēta, 
ievērojot pasīvās ēkas standartus un paredzot kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120 
kWh/m2. Ēkas  apsildei un karstā ūdens sagatavošanai tiks izmantots ģeotermālais 
siltumsūknis. Ēkas un teritorijas labiekārtojuma risinājumi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.  
 
Teritorijā paredzēta arī saimniecības ēkas izbūve 43,4 m2 platībā. Labiekārtojot teritoriju, 
tiks izbūvēti laukumi un gājēju ceļi ar betona bruģakmens segumu, koka žogs ar automātiski 
bīdāmiem vārtiem iebraucamajam ceļam un manuāli veramiem gājēju vārtiem, apstādījumi 



un smilšu seguma rotaļu laukums ar rotaļu iekārtām. 
 
Līdz 2022. gada beigām objektā paveikti darbi 41 % apmērā. Šobrīd būvobjektā ir pabeigta 
ārējās sadzīves un lietus kanalizācijas izbūve, ārējā ūdensapgādes tīkla izbūve un to 
pieslēgumu izveide centralizētajiem tīkliem. Tāpat izbūvēti ārējie elektrotīkli un pieslēgums 
elektronisko sakaru tīklam. Ir izbūvētas nesošās koka un mūra sienas un jumta konstrukcija. 
Pabeigta arī saimniecības ēkas nesošo konstrukciju izbūve. Siltumsūkņa darbības 
nodrošināšanai veikta divu urbumu izveide, katrs 80 m dziļumā. Tuvākajā laikā paredzēts 
uzsākt ārējo sienu siltināšanu. Tas radīs piemērotus apstākļus, lai uzsāktu darbus 
iekštelpās.  
 
Objekts būvdarbu veikšanai ir nodots 2022. gada 8. augustā. Darbus veic būvniecības firma 
SIA  "A-J Energobūve". Būvdarbus paredzēts pabeigt 2023. gada jūlijā. Jaunais aprūpes 
modelis bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek veidots  deinstucionalizācijas 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas ir daļa no Latvijā īstenotā deinstitucionalizācijas 
procesa. Būvniecības darbi tiek veikti  ar ERAF fonda līdzfinansējumu. 
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Vismaz 1200 Kurzemes reģiona skolēnu izglītos par cilvēkiem ar invaliditāti 

 
Lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un to iekļaušanos sabiedrībā, līdz 
2023.gada maijam Kurzemes reģiona vispārizglītojošās mācību iestādēs norisināsies 
izglītojoši pasākumi 4. un 5. klašu skolēniem.  
 
Pasākumi “Komunikācija ar cilvēkiem ar invaliditāti” notiek Kurzemes plānošanas reģiona 
īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un iecerēti vismaz 26 mācību iestādēs, 
kopumā aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu sniedzot iespēju interaktīvā veidā 
uzzināt vairāk par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem un komunikāciju ar viņiem. 
 
“Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura 
traucējumiem Kurzemes reģionā turpinās jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
izveide, kur tiks nodrošināti nepieciešamie sociālie pakalpojumi un atbalsts, kā arī 
veicināta prasmju un iemaņu attīstība pēc iespējas pilnvērtīgākai dzīvei sabiedrībā. Tomēr 
cilvēki ar invaliditāti varēs pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā tikai tad, kad paši kļūsim atvērtāki 
un pieņemošāki – ja spēsim ieraudzīt ne tikai invaliditāti, bet arī cilvēku! Ar izglītojošajiem 
pasākumiem mudināsim skolēnus iepazīt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 
pieaugušos ar  garīga rakstura traucējumiem, palīdzot viņiem pašiem veidot savu 
skatījumu, ko neaizsedz aizspriedumi un stereotipi,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona 
projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. 
 
Vienas mācību stundas ietvaros plānotajā pasākumā bērniem būs iespēja interaktīvā 
veidā, tai skaitā caur aktivitātēm un spēlēm, uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, kā 
arī stiprināt saskarsmes prasmes un iemaņas. Pasākuma saturu izstrādājusi biedrība 
Atbalsta un izaugsmes centrs “Alendum”, iesaistot tādus sociālās jomas ekspertus, kā, 
piemēram, Ievu Sāmīti – Cērpu, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām “Cimdiņš” vadītāju. Pasākuma ietvaros bērniem būs arī iespēja satikt un 
iepazīt cilvēkus ar invaliditāti -  paralimpisko spēļu čempioni Diānu Krūmiņu (bij. Dadzīti), 
A.Kalnozola romāna “Kalendārs mūs sauc” galveno varoni Oskaru Petroviču, kā arī Anniju 
Kļaviņu, kura iedvesmo citus ar savu pozitīvismu un mīlestību pret dzīvi.   
 
Aicinām arī Jūs noskatīties skolēniem sagatavotās video uzrunas no šiem 
iedvesmojošajiem cilvēkiem: https://www.youtube.com/watch?v=XjZPpGrQccE   
 
Izglītojošie pasākumi skolēniem notiks līdz pat 2022./ 2023. mācību gada beigām, lai 
veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 
iekļaušanos sabiedrībā. Tuvākie pasākumi plānoti Dundagas, Pastendes, Talsu un 
Valdemārpils vispārizglītojošajās mācību iestādēs. Tos sadarbībā ar biedrību Atbalsta un 
izaugsmes centru “Alendum” rīko Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā projekta 
“Kurzeme visiem”  ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu. 
 
Funkcionāli traucējumi ir jebkāda veida traucējumi, kas cilvēkam, tai skaitā bērnam, 
apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai 
kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās 
attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Funkcionālu traucējumu dēļ 
bērnam, pieaugušajam vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi 
iekļauties sabiedrībā. 
 
Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) 
attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, taču,  saņemot 

https://www.youtube.com/watch?v=XjZPpGrQccE


nepieciešamo atbalstu, cilvēks var dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. GRT ir Dauna 
sindroms, autisms, depresija, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi. 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  
 
Vairāk par projektu http://www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā. 
 
Par Kurzemes plānošanas reģionu 
 
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 
2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 
valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, 
Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā 
funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: https://www.kurzemesregions.lv/  
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 

 
Papildu informācijai par pasākumu plānošanu un norisi mācību iestādēs: 
Inga Smilgaine 
biedrības Atbalsta un izaugsmes centra “Alendum” projektu koordinatore 
e-pasts: inga.alendum@gmail.com 
Tālr. 24557227 
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Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Liepājā top jaunas un mūsdienīgas sociālās 

institūcijas 
 
12. decembrī projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa iepazinās ar 
deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā pēdējo trīs mēnešu laikā. 
Projekts, kurš tiek īstenots kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu, tika uzsākts 2015. 
gadā un noslēgsies 2023. gada decembrī. Pateicoties šim projektam, Liepājā ir iespēja 
sniegt jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem,   izveidotas 
vai vēl top četras jaunas un mūsdienīgas sociālās institūcijas.   
 
Sociālā dienesta projektu daļas vadītājs Andris Kāposts informēja, ka ar Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta «Kurzeme 
visiem» ietvaros Liepājā sociālo pakalpojumu sniegšanā līdz gada beigām jau būs 
izmantots ap 700 000 eiro, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) , bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT) un viņu ģimenēm. Vidēji 15 bērniem ar FT mēnesī tiek sniegti 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ap 20 bērniem -  sociālās aprūpes pakalpojumi.  
 
Šogad projektā “ Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas 
reižu skaitam, un tos var izmantot atkārtoti līdz šim projektā iesaistītie.  Arī pilngadīgās 
personas ar GRT var saņemt individuālās konsultācijas un iesaistīties atbalsta grupās. 
Šobrīd apzinātas 23 personas ar GRT, kuras potenciāli būs specializēto darbnīcu un 
atbalsta grupu apmeklētāji. Šobrīd notiek cenu aptauja par atbalsta grupu pakalpojuma 
nodrošināšanu personām ar GRT no nākamā gada. 
 
ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai” ietvaros tuvojas finālam būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo 
pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Šobrīd notiek darbinieku atlase, lai ar 
2023. gada janvāri Liepājā sāktu darboties specializētās darbnīcas personām ar GRT 
T.Breikša ielā 16/20. Darbnīcas jau aprīkotas ar mēbelēm un iekārtām jaunajām darba 
vietām. Sagādāti arī materiāli darbam. Šeit 18 pieaugušie ar GRT varēs sākt apgūt 
jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu 
izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.  
 
Februārī plānota 16 pilngadīgu personu ar GRT pāreja no VSAC «Kurzeme» filiālēm 
«Iļģi» un «Aizvīķi» uz jauniem grupu dzīvokļiem Viršu ielā 9/11. Katrā dzīvoklī būs 



virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis 
astoņus sociālos mentorus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā iepazīt 
pilsētu, socializēties, pašiem sevi aprūpēt, patstāvīgi apmeklēt mediķus utt.  
Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta 
centrs”. Katram klientam sadarbībā ar mentoru tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas 
nedēļā.   
 
Savukārt Kuldīgas ielā 20 līdz vasarai plānots pabeigt vēl vienu māju ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojuma nodrošināšanai astoņiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
gādības, līdzīgu mājai Salmu ielā 53.   Kopš šā gada vasaras Bērnu atbalsta centrs “ 
Dzintari”  sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu divās pilsētas vietās. Kad tiks 
uzbūvēta māja Kuldīgas ielā 20, kuru plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, uz to 
pārcelsies astoņi bērni, kuri šobrīd dzīvo dzīvokļos Viršu ielā 9/11.   
 
Projekts “Kurzeme visiem”  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai 
palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no 
ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona 
mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “ Kurzeme  visiem”.  
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Projekta “Kurzeme visiem”  partneri pārrunā aktualitātes un iepazīst Priekulē 
izveidotos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus 

 

 
 
2022. gada 2. novembrī Priekulē uz šogad jau otro tikšanos pulcējās projekta “Kurzeme 
visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību, to bērnu aprūpes centru un 
valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji.  



 
Tikšanās laikā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto 
informāciju par 2021.–2027. gada fondu plānošanas periodā iecerētajiem ar DI saistītiem 
vai līdzīgiem pasākumiem, kuros atbalsta saņēmēji var būt pašvaldības, NVO, citi sociālo 
pakalpojumu sniedzēji. Tikšanās turpinājumā tika pārrunātas projekta ieviešanas 
aktualitātes, kā arī iepazīti Dienvidkurzemes novada pašvaldības izveidotie sabiedrībā 
balstīti sociālie pakalpojumi Priekulē -  dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas. 
 
Tikšanās sākumā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un Invaliditātes politikas 
departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane iepazīstināja ar ministrijas plānotajām 
Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanās fonda (ANM) investīcijām 2021.–2027. periodā. 
Viņa skaidroja, ka pašvaldībās būs pieejams atbalsts Labklājības ministrijas Atveseļošanas 
fonda (ANM) investīcijās Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas 
pasākumiem, lai veicinātu publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem un ar invaliditāti, kā arī iespēja saņemt atbalstu cilvēku ar 
invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai.  
 
Papildu no Labklājības ministrijas Atveseļošanās fonda būs pieejams arī finansējums jaunu 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai pensijas vecuma cilvēkiem. Savukārt no 
ES fondu investīcijām atbalsts pašvaldībām plānots sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveidei un attīstībai cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem 
(GRT), sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanai cilvēkiem 
pensijas vecumā, jo īpaši ar demenci, vai ar ļoti smagiem un multipliem funkcionāliem 
traucējumiem.   
 
No ES fondiem pašvaldībām iecerēts arī atbalsts  jaunu pieeju un inovāciju attīstīšanai 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā vairākām mērķgrupām:  cilvēkiem ar FT, 
pensijas vecuma cilvēkiem ar demenci un viņu ģimenes locekļiem, bezpajumtniekiem, ielu 
bērniem un jauniešiem, cilvēkiem ar atkarībām, kā arī  cilvēkiem, kuri atbrīvoti no 
ieslodzījuma vietas. K.Lasmane norādīja, ka šobrīd turpinās darbs pie projektu atlases 
kritērijiem un dažādu normatīvo regulējumu sagatavošanas, lai dažādās ES un ANM 
investīciju iespējas būtu pašvaldībām un citiem iecerētajiem finansējuma saņēmējiem 
pieejamas. 
 
Turpinājumā Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra 
Miķelsone – Slava iepazīstināja ar projekta aktualitātēm, sociālo pakalpojumu sniegšanas 
progresu cilvēkiem ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kā arī 
atgādināja par projekta ieviešanas nosacījumiem, tai skaitā arī pamatojošajiem 
dokumentiem un to iesniegšanas kārtību. S.Miķelsone – Slava norādīja, ka projekts 
“Kurzeme visiem” tuvojas noslēgumam, tāpēc ir būtiski sniegt nepieciešamos sociālos 
pakalpojumus gan bērniem ar FT, gan cilvēkiem ar GRT projekta ietvaros pieejamā 
finansējuma apguvei un uzraudzības rādītāju sasniegšanai. Līdz 2022. gada septembra 
beigām sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros ir saņēmuši 167 cilvēki 
ar GRT, 326 bērni ar FT un 127 bērnu ar FT vecāki, savukārt pārejai uz dzīvi sabiedrībā no 
valsts sociālā aprūpes centra projekta ietvaros sagatavoti 7 cilvēki, kuri jau pārgājuši uz 
Saldus un Cēsu (bijušā Amatas novada teritorija) pašvaldībām, un turpinās darbs pie vēl 29 
cilvēku sagatavošanas pārejai uz dzīvi sabiedrībā. 
 
Tikšanās laikā tika pārrunāts arī infrastruktūras izveides process Kurzemes reģionā 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Infrastruktūras izveide pilnībā pabeigta 
Saldus un Ventspils novados, savukārt darbi turpinās Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Talsu 
novados un Liepājas un Ventspils valstspilsētās. Ar plašāku informāciju par infrastruktūras 
izveides gaitu un progresu savos novados un valsts pilsētās iepazīstināja Kuldīgas, 



Ventspils novadu, kā arī Ventspils valstspilsētas pārstāvji. 
 
Pēc tikšanās projekta “Kurzeme visiem” partneri devās iepazīt Priekulē šogad izveidoto 
dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas, kur šobrīd sociālos pakalpojumus saņem 
8 Dienvidkurzemes novada pašvaldībā dzīvojoši cilvēki ar GRT. Šeit cilvēkiem  ar GRT ir 
iespēja saturīgi pavadīt dienu, apgūt jaunas prasmes un socializēties, turklāt, sociālie 
pakalpojumi dienas aprūpes centrā un specializētajās darbnīcās tiek kompensēti projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros, ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu. 
 
Tikšanās dienas kārtība un prezentācijas pieejamas Kurzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā. 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās 
aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu 
http://www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  
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Kurzemē aicina cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem izmantot arvien plašāk 
pieejamos sociālos pakalpojumus 

 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izvērtētajiem Kurzemes reģiona pašvaldībās 
dzīvojošajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir pieejamas bezmaksas 
konsultācijas pie speciālistiem,  individuāls atbalsts un citi sociālie pakalpojumi, tai skaitā 
arī Kurzemes pašvaldību jaunizveidotajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai. Lai tos saņemtu, nepieciešams pieteikties savas pašvaldības 
sociālajā dienestā. 

 
“Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 
kopīgi īstenotais projekts “Kurzeme visiem” tuvojas noslēgumam, tāpēc aicinām cilvēkus 
ar GRT izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas, pakalpojumus dienas aprūpes 
centrā un specializētajās darbnīcās vai citus sev nepieciešamus projekta kompensētus 
sociālos pakalpojumus, turklāt sociālo pakalpojumu saņemšanas reižu skaits ir 
neierobežots. Daudzviet Kurzemē jau tapusi jauna infrastruktūra sociālo pakalpojumu 
sniegšanai cilvēkiem ar GRT, piemēram, grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri un 
specializētās darbnīcas, kur arī sociālie pakalpojumi tiek apmaksāti no projekta “Kurzeme 

https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-aktualitates-un-iepazist-priekule-izveidotos-sabiedriba-balstitos-socialos-pakalpojumus/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-partneri-parruna-aktualitates-un-iepazist-priekule-izveidotos-sabiedriba-balstitos-socialos-pakalpojumus/
http://www.kurzemevisiem.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv


visiem” finansējuma,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” 
vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. 

 
Lai veicinātu cilvēku ar GRT patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros tiek kompensēta šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana: 

• aprūpe mājās; 

• īslaicīga sociālā aprūpe; 

• speciālistu konsultācijas un individuāls atbalsts; 

• atbalsta grupas un grupu nodarbības; 

• pakalpojumi dienas aprūpes centros; 

• pakalpojumi specializētajās darbnīcās; 

• pakalpojumi grupu dzīvokļos. 
 
Ar katru gadu, pateicoties ERAF, valsts un pašvaldību ieguldījumiem, sociālo pakalpojumu 
pieejamība cilvēkiem ar GRT Kurzemes reģionā kļūst arvien plašāka. No kopumā 21 
Kurzemes reģionā iecerētā infrastruktūras objekta cilvēkiem ar GRT atvērti jau astoņi 
sociālie pakalpojumi  - divi dienas aprūpes centri (Priekulē un Ventspilī), divas 
specializētās darbnīcas (Priekulē un Saldū) un četri grupu dzīvokļi (trīs no tiem Saldus un 
viens Ventspils novadā). Savukārt 2023. gadā plānots atvērt vēl 13 jaunas sociālo 
pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar GRT Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Talsu 
novados, kā arī Liepājas valstspilsētā. Plašāk par tapušo un vēl topošo infrastruktūru 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā var uzzināt 
Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotajā informatīvajā brošūrā “Jauna infrastruktūra 
Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai”. 
 
Kopumā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izvērtēti 442 gan Kurzemes pašvaldībās 
dzīvojoši, gan arī VSAC pakalpojumus saņemoši pieaugušie ar GRT, no kuriem šobrīd 
projekta kompensētus sociālos pakalpojumus saņem 167 cilvēki.  Līdz ar jaunas 
infrastruktūras izveidi Kurzemē daudzviet Kurzemes reģionā sociālie pakalpojumi 
cilvēkiem ar GRT kļuvuši vēl pieejamāki, tāpēc cilvēku skaits, kuri saņem projekta 
kompensētus sociālos pakalpojumus, katru gadu turpina pieaugt. Iecerēts, ka līdz 
2023.gada izskaņai kopumā sociālie pakalpojumi Kurzemes reģiona pašvaldībās projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros tiks kompensēti 297 cilvēkiem ar GRT. 
 
Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) 
attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt sevi, taču, 
saņemot nepieciešamo atbalstu, cilvēki ar GRT var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. GRT ir, 
piemēram, depresija, Dauna sindroms, autisms, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā 
distonija un citi.  
 
Informatīvais materiāls 



 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai 
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā 
fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. 
 
Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 

 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  
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Informācija ievietota 2022. gada 9. septembrī 
 

 
 

Projekta “ Kurzeme visiem” vadības grupa klātienē iepazīstas ar jaunajiem sociālās 
infrastruktūras objektiem Liepājā 

 
 

Šonedēļ projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa Liepājā Domes deputāta Helvija Valča 
vadībā tikās, lai iepazītos ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā 
pēdējo trīs mēnešu laikā un apskatītu klātienē trīs jaunos sociālās infrastruktūras objektus 
– Bērnu atbalsta centru “Dzintari” , Specializētās darbnīcas un Grupu dzīvokļus cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).   

 
ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai” ietvaros izveidoti jauni infrastruktūras objekti – Specializētās darbnīcas 
T.Breikša ielā 16/20 un mūsdienīgi Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 16 cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem, kuri ir gatavi pārnākt no institucionālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi 
sabiedrībā.  

 
Šovasar grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 nodoti ekspluatācijā, un uz tiem 2023. gada februārī 
varēs pārcelties 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC «Kurzeme» filiālēm 
«Iļģi» un «Aizvīķi». Infrastruktūras apdzīvošana, kas bija iecerēta vasarā, šobrīd 
aizkavējusies vairākkārtējas aprīkojuma iepirkuma procedūras izbeigšanas dēļ atsevišķās 
iepirkuma daļās, lai gan iepirkumi objekta aprīkošanai tika izsludināti kopš 2021. gada 
oktobra. Paredzēts, ka katrā dzīvoklī būs ar mēbelēm un pirmās nepieciešamības 
piederumiem aprīkota virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Kā atzina grupas locekļi, 
kuri redzējuši grupu dzīvokļus arī citās pilsētās, Liepājā tie ir ļoti mājīgi un ir kā dzīvokļi, 
nevis tikai istabas ar  koplietošanas telpām.   
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Sociālais dienests kopš pavasara piesaistījis arī 
astoņus sociālos mentorus no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs”, lai palīdzētu 
cilvēkiem ar GRT, kuri dzīvos Grupu dzīvokļos, pārejas periodā iepazīt pilsētu, 
socializēties un pašiem sevi aprūpēt. Katram klientam sadarbībā ar mentoru joprojām tiek 
nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.  
 
Ekspluatācijā nodotas arī Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, 



kuras šobrīd aprīko ar mēbelēm un iekārtām, lai šā gada novembrī 18 pieaugušie ar GRT 
šeit varētu sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina 
izstrādājumu izgatavošanā, tādējādi mēģinot arī iekļauties darba tirgū.  

  
Kopš šā gada marta jau apdzīvota un jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi 
pietuvinātā māja Salmu ielā 53 -  Bērnu atbalsta centrs “Dzintari” astoņiem bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem. Vēl vienas šādas mājas būvniecība tikko uzsākta Zaļās birzs 
mikrorajonā Kuldīgas ielā 20, kuru plānots pabeigt līdz 2023. gada vasaras beigām.   

 
Līdz šim neapdzīvotā zemes gabalā top mūsdienīga, ģimeniskai videi pietuvināta bērnu 
aprūpes institūcija Bērnu atbalsta centra “Dzintari” vēl astoņiem bērniem. Māja būs līdzīga 
iepriekšējai – energoefektīva “pasīvā” dzīvojamā māja ar zemām uzturēšanas izmaksām, 
kurā, atšķirībā no parastas ēkas, ir augsta siltumizolācija, kas ļauj samazināt siltuma 
zudumus. Ēka projektēta, lai vasarā nepārkarstu un ziemā neatdzistu, t.i. visu gadu 
bērniem būtu komfortabls iekštelpu klimats. Pie dzīvojamās ēkas būs arī saimniecības 
ēka, labiekārtota teritorija un smilšu seguma rotaļu laukums ar divām rotaļu iekārtām – 
šūpolēm un kāpšanas kompleksu. 

 
Projekts “Kurzeme visiem”  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai 
palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no 
ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona 
mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “ Kurzeme  visiem”.  
 
Informāciju sagatavoja 
Gunta Jākobsone 
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29 106 561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv  

 
 
 
 
 

 
Informācija ievietota 2022. gada 31. augustā 
 

Kopābūšanas prieks un vasaras saule trīs integratīvās nometnēs Kurzemē 
 
Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros šī gada vasarā organizēja 
trīs integratīvās nometnes ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar 
funkcionāliem traucējumiem, kurā liepājnieku ģimenes bijušās viskuplākā skaitā – no 90 
dalībniekiem 31 dalībnieks jeb 11 ģimenes, tai skaitā ar bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, bijuši no Liepājas.  
 
Piecu dienu nometnēs “Kur tu – tur es”, “Piedzīvojumi priekam” un “Kurzemes piedzīvojums” 
lieliskos piedzīvojumos, baudot vasaras sauli un kopābūšanas prieku, iegūti jauni draugi, 

mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


paplašināts redzesloks, apgūtas jaunas prasmes un iemaņas, kā arī gūtas neaizmirstamas 
emocijas un pieredze.  
 
Lai arī šogad interesentu skaits bija rekordaugsts un vēlmi piedalīties šajās nometnēs bija 
izteikušas vairāk nekā 90 ģimenes, šādu iespēju saņēma 31  ģimene, jo katrā nometnē bija 
ierobežots dalībnieku skaits – 30 dalībnieki.  
 
Katrā nometnē to organizētāji – Latvijas bērnu atbalsta fonds, biedrība “Latvijas Mazpulki” 
un nodibinājums “Palīdzēsim.lv” – radīja bērniem un viņu ģimenēm tādu vidi, kurā 
dalībniekiem bija iespēja sociāli iekļauties un atrast jaunus draugus. Organizētāji 
nodrošināja bērniem un vecākiem darbošanos gan kopā, gan atsevišķi, paredzot iespēju 
saņemt gan individuālu atbalstu, gan darbu ar specialistiem grupās, piedalīties saliedējošos, 
prasmes un talantus attīstošos pasākumos, gan fiziskās aktivitātēs atbilstoši nometnes 
tēmai. 
 
Pirmā integratīvā nometne “Kur tu – tur es” sadarbībā ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu no 5. 
līdz 9. jūlijam norisinājās Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, Pelčos, Kuldīgas 
novadā. Nometnē  kopumā 30 dalībnieki pavadīja piecas aktīvas dienas spēlēs, rotaļās un 
dažādās nodarbēs, savstarpēji sadarbojoties un atklājot savas unikālās spējas un iespējas. 
Caur iepazīšanās aktivitātēm, radošajām nodarbībām, sadarbības spēlēm, rīta rosmēm, 
vakara apļiem, noslēguma vakaru un noslēguma pasākumu nometnes dalībnieki labāk 
iepazina un apguva savas spējas darboties gan individuāli, gan grupā. Viņiem arī bija 
iespēja tikties ar paraolimpiešiem no Latvijas Paralimpiskās komitejas, kopā ar Latvijas 
galda tenisa federāciju iepazīt galda tenisa spēli. 
 
Otrā nometne “Piedzīvojumi priekam”, ko Kurzemes plānošanas reģions rīkoja sadarbībā ar 
biedrību “Latvijas Mazpulki”, norisinājās no 1. līdz 5.augustam Upesgrīvas pamatskolā, 
Uguņciemā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Nometnē dažādos veidos tika pilnveidota 
tās 30 dalībnieku personības izaugsme, veicinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un 
viņu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Visas nometnes dienas bija aizraujošas, tās 
dalībniekiem apgūstot dažādus, tai skaitā arī ne tik ierastus veidus, kā būt aktīviem ikdienā, 
labāk iepazīstot dažādas emocijas, pilnveidojot sadarbības un komunikācijas prasmes caur 
mūzikas un ritmikas elementiem, nodarbojoties ar keramiku, kā arī batikojot un veicot vēl 
daudz citu aktivitāšu. 
Trešā šīs vasaras integratīvā nometne “Kurzemes piedzīvojums”, ko rīkoja nodibinājums 
“Palīdzēsim.lv”, notika no 8. līdz 12. augustam viesu namā „Raganas slota”, Ventspils 
novadā.  
 
Kopumā 30 nometnes dalībnieki caur dažādām spēlēm, aktivitātēm un uzdevumiem 
iepazina viens otru, veidoja jaunas draudzības un sadarbības kopdarbus, kā arī lieliski 
pavadīja laiku. Vecāki un bērni nodevās gan kopīgām nodarbēm, gan arī darbojās 
atsevišķās grupās ar dažādiem speciālistiem. Mākslas terapijas nodarbības, drona 
meistarklases triki, supošana, sapņu ķērāju gatavošana, ZOO apmeklējums, Montessori, 
ēnu teātris, darbs ar koku, burbuļošanās, pasaku terapija, “Talantu šovs” un vēl daudz citu 
aizraujošu aktivitāšu iespējas mijās ar vienkāršiem kopābūšanas mirkļiem un pieredzes 
apmaiņas stāstiem. 
 
Pēc visām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizētajām integratīvajām nometnēm 
Kurzemes plānošanas reģions un tā rīkotāji saņēma ļoti atzinīgus vārdus no nometnes 
dalībniekiem.  
 
Pateicamies Kurzemes reģiona ģimenēm par atsaucību un dalību nometnēs, kā arī Latvijas 
Bērnu atbalsta fonda, biedrības “Latvijas Mazpulki” un nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” 



komandām par nometnes organizēšanu un lielisko sadarbību! Kurzemes plānošanas 
reģions, izvērtējot projekta “Kurzeme visiem” finanšu iespējas, apsver organizēt integratīvas 
nometnes arī 2023. gadā, tādējādi turpinot veicināt ģimeņu, kurās aug bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem, iekļaušanos sabiedrībā, padarot to izglītotāku un 
pieņemošāku.  
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 
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Projekta “ Kurzeme visiem” ietvaros speciālistu atbalstu Liepājā saņems vēl 49 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

 
Liepājā projektā “ Kurzeme visiem” šovasar papildus iesaistīti 49 bērni ar funkcionālajiem 
traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji, bet līdz šim projektā iesaistītās ģimenes var 
turpināt saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tos izmantot atkārtoti. To paredz 
šogad veiktie Ministru kabineta noteikumu Nr.313 grozījumi, kas palielina sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.  
 
Projekta ietvaros maijā un jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona piesaistītie speciālisti 
Liepājas Sociālajā dienestā veica 49 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību 
izvērtēšanu. Katram bērnam sagatavots  individuālā atbalsta plāns sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai,  saskaņā ar kuru ģimenes pašas var izvēlēties attiecīgos 
speciālistus. Visvairāk šiem bērniem būs nepieciešami logopēda, fizioterapeita, psihologa 
un masāžista pakalpojumi, bet ir ieteikumi izmantot arī Montesori pedagoģiju, silto smilšu 
terapiju, mūzikas terapiju, ABA terapiju bērniem ar autiskā spektra traucējumiem utt.   
 
Arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) šogad noņemts 
ierobežojums individuālo konsultāciju skaitam un atbalsta grupu saņemšanai. Sociālajā 
dienestā papildus saņemti pieteikumi no 10 cilvēkiem ar GRT, kas vēl tiks izvērtēti, nosakot, 
kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus katram nepieciešams saņemt. Cilvēkiem ar 
GRT pieejami tādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā psihologs, mūzikas terapijas, 
fizioterapijas nodarbības u.c. Divām personām būs iespēja arī apmeklēt Sociālā dienesta 
Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.  
 
Šie pakalpojumi tiek apmaksāti Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros” ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Līdz šim dažādiem atbalsta 
pakalpojumiem Liepājā bērniem ar FT un cilvēkiem ar GRT jau izlietots 475 000 eiro Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansējuma.   
 
Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai” ietvaros tiek veikta jaunas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu 
sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Turpinās 10 jaunu grupu dzīvokļus ierīkošana Viršu ielā 



9/11, uz kuriem rudenī pārcelsies 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC 
«Kurzeme» filiālēm «Iļģi» un «Aizvīķi». Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis 
astoņus sociālos mentorus, kas palīdz šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā socializēties, 
pašiem sevi aprūpēt. Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF “Kurzemes 
ģimeņu atbalsta centrs”. Katram klientam mentora atbalsts pieejams piecas stundas nedēļā.   
 
Šobrīd jau apdzīvota un ar jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja 
Salmu ielā 53 ar nosaukumu Bērnu atbalsta centrs “ Dzintari”  astoņiem bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem. Vēl viena šāda māja tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20. Līgums par 
būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA “ A-J Energobūve”, un būvdarbu termiņš noteikts 340 
dienas līdz 2023. gada jūnijam.    
 
Ekspluatācijā nodotas Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, 
kuras beidz aprīkot ar nepieciešamajām iekārtām. Rudenī 18 pieaugušie ar GRT šeit varēs 
sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu 
izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.  
 
Projekts “Kurzeme visiem”  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai palielinātu 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. 
Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu 
īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes 
centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu 
www.kurzemevisiem.lv  un  portālā liepaja.lv sadaļā “ Kurzeme  visiem”.  
 
Informāciju sagatavoja 
Gunta Jākobsone 
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29 106 561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv  
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Projektā “Kurzeme visiem” iesaistītie liepājnieki sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus var saņemt atkārtoti 
 
Liepājas pilsētas Domes sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa 
iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas aktualitātēm Liepājā pēdējo trīs 
mēnešu laikā.  Apkopota informācija par paveikto projekta ietvaros, sniedzot sabiedrībā 
balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ( FT), viņu 
vecākiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).  
 
Kā informēja Sociālā dienesta projektu daļas vadītāja Elita Karzone, ar Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta «Kurzeme visiem» 
ietvaros Liepājas pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanā izmantojusi 398 000 eiro, 
nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 100 liepājniekiem - 
personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
(FT) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.   
 

Aprīļa beigās apstiprināti jaunie Ministru kabineta noteikumu Nr.313 grozījumi, kuri paredz 
palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Arī Liepājā projektā “Kurzeme visiem” 
iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem noņemts ierobežojums 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos var izmantot atkārtoti 
visi līdz šim projektā iesaistītie.   
 
Projektā papildus iesaistīti 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie 
pārstāvji. 6. un 7. maijā Kurzemes plānošanas reģiona piesaistīti speciālisti Sociālajā 
dienestā veica 28 bērnu ar FT izvērtēšanu, lai sagatavotu individuālo atbalsta plānus 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,  nosakot katram nepieciešamo atbalstu. 
3. un 4.jūnijā turpināsies vēl 20 bērnu izvērtēšana.  
  
Arī pilngadīgām personām ar GRT noņemts ierobežojums individuālo konsultāciju un 
atbalsta grupu saņemšanai. Sociālajā dienestā papildus saņemti pieteikumi no septiņiem 
cilvēkiem ar GRT, lai izvērtētu, kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus viņiem 
nepieciešams saņemt. Cilvēkiem ar GRT pieejami tādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
kā mūzikas terapijas un fizioterapijas nodarbības u.c.  
Projekta ietvaros tagad pieejams atbalsts arī Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes 
locekļiem, kuri atbilst šīm iepriekš minētajām mērķa grupām.    
 
Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai” ietvaros tuvojas finālam būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo 
pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Jūnija vidū plānots nodot ekspluatācijā 10 
jaunos grupu dzīvokļus Viršu ielā 9/11, uz kuriem jūlijā pārcelsies 15 cilvēki ar garīga 
rakstura traucējumiem no VSAC «Kurzeme» filiālēm «Iļģi» un «Aizvīķi». Katrā dzīvoklī būs 
virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis 
astoņus sociālos mentorus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā iepazīt 
pilsētu, socializēties, pašiem sevi aprūpēt, patstāvīgi apmeklēt mediķus utt.  Pakalpojumu 
nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs”. Katram 
klientam sadarbībā ar mentoru tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.   
 
Šobrīd jau apdzīvota un ar jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja 
Salmu ielā 53 ar nosaukumu Bērnu atbalsta centrs “ Dzintari”  astoņiem bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem. Vēl viena šāda māja tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20  – šobrīd izsludināts 
iepirkums būvdarbiem, kurus plānots uzsākt jūnija beigās un pabeigt 340 dienu laikā. 



Noslēgušās arī apmācības jaunā Bērnu atbalsta centra «Dzintari» darbiniekiem, kuras 
vadīja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas speciālisti.  
 
Aprīlī ekspluatācijā nodotas Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, 
kuras tuvākajā laikā aprīkos ar iekārtām. Šovasar 18 pieaugušie ar GRT šeit varēs sākt 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu 
izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.  
 
Kurzemes plānošanas reģions projekta “ Kurzeme visiem” ietvaros tikko sagatavojis trīs 
informatīvus video, lai informētu par jaunajiem sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes 
un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā – tādējādi ikvienam ir iespēja ielūkoties grupu 
dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot šos sabiedrībā 
balstītos sociālos pakalpojumus. Vairāk informācijas:  
https://www.kurzemesregions.lv/izveidoti-informativi-video-par-jauniem-socialajiem-
pakalpojumiem-kurzemes-regiona-dienvidkurzemes-un-saldus-novados-un-ventspils-
valstspilseta/  
 
Projekts “Kurzeme visiem”  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai palielinātu 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. 
Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu 
īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes 
centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu 
www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv 
sadaļā “Kurzeme  visiem”.  
 
Informāciju sagatavoja 
Gunta Jākobsone 
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29 106 561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv  

 
 

 
 
Informācija ievietota 2022. gada 11. maijā 
 

Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties bezmaksas integratīvajām 
nometnēm 

 
Šovasar Kurzemes reģionā  dzīvojošajām ģimenēm ar 9–15 gadus veciem bērniem, 
tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas 
integrējošās nometnēs.  
 
Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu,  biedrību 
"Latvijas Mazpulki" un nodibinājumu "Palīdzēsim.lv", projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras 
nometnes: 
 

• "Kur tu - tur es!!!", 5.–9. jūlijā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, 

http://www.kurzemesregions.lv/izveidoti-informativi-video-par-jauniem-socialajiem-pakalpojumiem-kurzemes-regiona-dienvidkurzemes-un-saldus-novados-un-ventspils-valstspilseta/
http://www.kurzemesregions.lv/izveidoti-informativi-video-par-jauniem-socialajiem-pakalpojumiem-kurzemes-regiona-dienvidkurzemes-un-saldus-novados-un-ventspils-valstspilseta/
http://www.kurzemesregions.lv/izveidoti-informativi-video-par-jauniem-socialajiem-pakalpojumiem-kurzemes-regiona-dienvidkurzemes-un-saldus-novados-un-ventspils-valstspilseta/
http://www.kurzemevisiem.lv/
mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


Pelčos, Kuldīgas novadā (rīko Latvijas Bērnu atbalsta fonds); 

• “Piedzīvojumi priekam” , 1.–5. augustā, Upesgrīvas pamatskolā, Uguņciemā, 
Vandzenes pagastā, Talsu novadā (rīko biedrība "Latvijas Mazpulki"); 

• "Kurzemes piedzīvojums", 8.–12. augustā, Viesu namā „Raganas slota”, Vārves 
pag., Ventspils novadā (rīko nodibinājums "Palīdzēsim.lv"); 

 
Nometņu programmas ir pieejamas projekta mājas lapā https://www.kurzemevisiem.lv, un 
tās paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā - brīvā, 
radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un  
savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās 
un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas 
nodarbības.  
 
Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām 
nometnēm, līdz 20. jūnijam, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē 
https://www.kurzemevisiem.lv lapā. 
 
Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem 
(vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 9–15 gadiem), tai skaitā ar 
funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki).   
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par 
projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem”  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  

 
 

 
 
Informācija ievietota 2022. gada 29. aprīlī 
 
 

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā aktualitātes un iepazīst rehabilitācijas 
iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputē 

 
Šī gada 27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē sanāca deinstitucionalizācijas projekta 
“Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un 
Valsts sociālā centra “Kurzeme” pārstāvji –, lai pārrunātu projekta aktualitātes. 
 
Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra 

https://www.kurzemevisiem.lv/
https://www.kurzemevisiem.lv/
mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv


Miķelsone – Slava, kura pastāstīja par projekta ietvaros plānoto darbību īstenošanas gaitu. 
S.Miķelsone – Slava norādīja, ka turpinās cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 
un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) izvērtēšana, lai varētu sniegt viņiem 
nepieciešamos projekta kompensētus sociālos pakalpojumus. Viņa arī skaidroja, ka šobrīd 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sociālie pakalpojumi tiek kompensēti 143 cilvēkiem ar 
GRT un 269 bērniem ar FT. Papildu turpinās arī pilngadīgu cilvēku sagatavošana pārejai 
uz dzīvi sabiedrībā – jau sagatavoti un uz dzīvi Saldus un Cēsu novados pārgājuši septiņi 
cilvēki, šobrīd notiek vēl 17 cilvēku sagatavošana. Cilvēku ar GRT pāreja uz dzīvi 
sabiedrībā ir cieši saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi, tāpēc sagatavošanas process projekta 
ietvaros tiks turpināts līdz ar jaunu šo pakalpojumu vietu pieejamību Kurzemes reģionā. 
Tāpat turpinās arī speciālistu apmācības Kurzemes reģionā – apmācīti 68 valsts sociālās 
aprūpes iestāžu darbinieki un 12 sociālie mentori, kā arī uzsāktas apmācības speciālistiem 
darbam ar bērniem ģimeniskai videi  pietuvinātā pakalpojumā (ĢVPP). 
 
S.Miķelsone – Slava arī atgādināja, ka projekta noslēgums ir nākamgad – 2023.gadā, 
tāpēc pašvaldībām nepieciešams maksimāli izmantot projektā pieejamās iespējas, lai 
sasniegtu projekta rezultatīvos rādītājus un pēc iespējas efektīvāk izlietotu pieejamo 
finansējumu sociālo pakalpojumu kompensēšanai. Viņa arī norādīja, ka dažādus 
sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros ir iespējams arī sniegt bez 
infrastruktūras izveides, piemēram, individuālās speciālistu konsultācijas un atbalsta 
grupas un grupu nodarbības.  
 
Tikšanās turpinājumā projekta partneri stāstīja par infrastruktūras izveides gaitu savās 
pašvaldībās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Saldus novadā ir pabeigti 
gan grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, kā arī sociālās 
rehabilitācijas centrs bērniem ar FT, tāpēc klātesošajiem bija iespēja iepazīt Saldus 
novada pieredzi aktīvā šo pakalpojumu nodrošināšanā saviem iedzīvotājiem. Grupu 
dzīvokļu izveide noslēgusies arī Ventspils novadā, kur drīzumā patstāvīgāku dzīvi kopumā 
uzsāks 8 cilvēki ar GRT. Daļēji pabeigta ir infrastruktūras izveide Dienvidkurzemes novadā 
– Aizputē ir izveidots sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar FT, Priekulē sācis 
darboties dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, savukārt 
Rucavā vēl turpinās darbi pie grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveides cilvēkiem 
ar GRT. Liepājā ir pabeigta viena no kopumā diviemĢVPP izveide ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, savukārt turpinās darbs pie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu 
izveides. Arī Ventspilī ir pabeigta dienas aprūpes centra izveide cilvēkiem ar GRT un 
bērniem ar FT, savukārt turpinās darbi pie ĢVPP izveides.   
 
Kuldīgas novadā visa iecerētā infrastruktūra – grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, 
dienas aprūpes centri gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT – vēl ir tapšanā, 
tāpat arī Talsu novadā turpinās darbi pie dienas aprūpes centra cilvēkiem ar GRT. Plašāk 
par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa 
īstenošanai, varat uzzināt digitālā brošūrā, kas pieejama Kurzemes plānošanas reģiona 
mājas lapā. 
 
Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” partneri iepazina sociālās rehabilitācijas 
iespējas Aizputē bērniem un jauniešiem ar FT. Ar ERAF, valsts un pašvaldības 
finansējumu Aizputē ir pilnveidotas un papildinātas dienas aprūpes centra telpas un 
aprīkojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā novadā 
dzīvojošo bērnu ar FT vajadzības. Centrā ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas, mūzikas 
terapijas, logopēda un sensorā telpa. Projekta ietvaros arī nodrošināta materiāltehniskā 
bāze trīs speciālistiem, kā arī katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā 
varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar FT. 
 

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-planosanas-regions-izdevis-brosuru-jauna-infrastruktura-kurzeme-deinstitucionalizacijas-procesa-istenosanai/


Tikšanās prezentācija: Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija: projekta “Kurzeme 
visiem” ieviešanas aktualitātes. 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par 
projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  

 
 

 
Informācija ievietota 2022. gada 29. aprīlī 
 

Bērnu atbalsta centra “ Dzintari” darbiniekiem notiek apmācības par ģimeniskai 
videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanu 

 
No 26. līdz 29. aprīlim bērnu atbalsta centra "Dzintari" 18 darbinieki piedalās Kurzemes 
plānošanas reģions rīkotajās apmācībās “Bērnu aprūpes iestāžu speciālistu apmācības 
ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma nodrošināšanā”, kuras nodrošina biedrības 
“Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” Izglītības un kompetences centra lektori.  
 
Latvijā asociācija darbojas kopš 1997.gada, kad tika dibināts Īslīces SOS bērnu ciemats, 
tad Valmieras SOS Bērnu ciemats un Jelgavas jauniešu māja. Pēdējos gados Asociācija 
savu darbību ir paplašinājusi, sniedzot atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem 
piecos ārpusģimes aprūpes atbalsta centros, kā arī attīstījusi ģimeņu atbalsta centrus. 
 
Apmācībās darbinieki tiek iepazīstināti uz Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, tā 
pamatprincipiem, ar ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kā arī apgūst daudz citu 
noderīgu zināšanu darbā ar bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības - starpprofesionālo 
sadarbību, ģimenes nozīmi bērna dzīvē, bērna adaptāciju jaunā vidē, veselības 
veicināšanu, sabalansēta uztura izvēli, sociālo un pašaprūpes prasmju un neatkarības 
veicināšanu, fiziskās aktivitātes un brīvā laika saturīga pavadīšanu, tradīciju veidošana, 
rīcība krīzes situācijās u.c.  
 
Pavisam apmācībām paredzētas 24 akadēmiskās stundas. Paralēli notiek praktiskie darbi 
un grupu diskusijas. Pirmajā nedēļā nodarbības vadīja lektore Dace Beināre.12. un 13. 
maijā apmācību dalībniekiem apmācība paredzēta Kuldīgā.   

 
 

 

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/04/KV_PP_tiksanas_Aizpute_KPR_prezentacija_27042022.pdf
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2022/04/KV_PP_tiksanas_Aizpute_KPR_prezentacija_27042022.pdf
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Informācija ievietota 2022. gada 25. martā 
 
Līdz 29. martam notiek aptauja par projekta “ Kurzeme visiem” ietvaros sniegtajiem 

pakalpojumiem 
 
Aicinām cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērnus ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT) un viņu ģimenes, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros, līdz šī gada 29. martam aizpildīt aptaujas anketas. Iegūtie dati 
tiks izmantoti tikai apkopotā 
veidā. 
 
Skatīt: 
 

• Anketa cilvēkiem ar GRT 

• Anketa bērniem ar FT un viņu vecākiem 
 
Anketēšanu veicam "Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2019.–
2021. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojuma" sagatavošanas ietvaros, lai noskaidrotu, 
kā mainījusies bērnu ar FT un pieaugušo ar GRT dzīves kvalitāte Kurzemē pēc sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 
Papildu informācija 
 
Mājas lapā www.kurzemesregions.lv 
Facebook kontā www.facebook.com 
Twitter: twitter.com 
 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2022. gada 4. februārī 
 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegts sociālais atbalsts bērniem un 
pieaugušajiem 

 
Janvāra beigās Sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa iepazinās ar 
deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu, kurš Liepājā turpinās jau sesto gadu. 
Apkopota informācija par pēdējo trīs mēnešu aktualitātēm un paveikto projekta “Kurzeme 
visiem” ietvaros, sniedzot jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā  
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem.  
 
Projekta koordinatore Liepājā, Sociālā dienesta projektu vadītāja Elita Karzone 
iepazīstināja darba grupu ar paveikto pēdējo trīs mēnešu laikā un plānotajiem 
pasākumiem nākotnē. Ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes 
plānošanas reģiona projekta «Kurzeme visiem» ietvaros Liepājā sniegti sociālie 
pakalpojumi par aptuveni 38 500 eiro pēdējo trīs mēnešu laikā personām ar garīga 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXTYmaU3l7yZavdsGzKxBvygPOSADfXR7wweV0-px8XhLd0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXF9Mpv-XKLH-P7enGZ4LMS9_sA9P3Y-J7zlsb52IRJ8iw-A/viewform
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-kurzeme-visiem-iesaistitos-aicina-aizpildit-aptaujas-anketu-par-sanemtajiem-socialajiem-pakalpojumiem/
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https://twitter.com/Kurzemesregions/status/1506927233205690374


rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un 
likumiskajiem pārstāvjiem. 
 
Projekta ietvaros Liepājas Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus 16 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras šopavasar no 
institūcijām pāries uz patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11. Mentoru atbalstu 
šobrīd saņem 10 klienti no VSAC «Kurzeme» filiāles «Iļģi» un 3 – no filiāles «Aizvīķi». No 
februāra pavisam 15 klienti ar GRT saņems mentoru atbalstu, palīdzot viņiem uzsākt dzīvi 
patstāvīgi, iepazīstinot ar pilsētas vidi, iepirkšanās iespējām, naudas izlietošanu utt. 
Pakalpojumu sniedz astoņi sociālie mentori no nodibinājuma “Sociālā atbalsta izglītības 
fonds”, kas uzvarēja cenu aptaujā par  pakalpojuma sniegšanu.  
 
Liepājā cilvēkiem ar GRT tiek piedāvāti arī tādi bezmaksas sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi kā mūzikas terapija un fizioterapija, psihologa konsultācijas, bet drīzumā būs 
pieejamas arī atbalsta grupas nodarbības.  
 
Sociālais dienests turpina nodrošināt arī bezmaksas sociālos pakalpojumus bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu aktīvāk izmanto bērnu vecāki  - mēnesī ap septiņām ģimenēm, bet projektā 
kopumā - 54 ģimenes. Sociālo rehabilitāciju saņēmuši 66 bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, bet šī gada pirmajā pusē papildus pakalpojuma piešķiršanai tiks izvērtēts 
41 bērns.  
 
Pieaudzis pieprasījums pēc “Atelpas brīža” pakalpojuma, kad bērni  ar funkcionāliem 
traucējumiem var uzturēties speciālistu uzraudzībā līdz 30 diennaktīm gadā. Šo 
pakalpojumu Liepājā nodrošina Baltijas Rehabilitācijas centrs “Dižvanagi”, un to jau 
izmantojuši 58 bērni. Vidēji gada laikā projektā no jauna iesaistās desmit bērni.   
 
Pieprasīts arī aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kura laikā tiek 
nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga 
pavadīšanu bērna dzīvesvietā. Pakalpojumu šobrīd saņem 13 bērni no 5-17 gadiem un 
viens bērns līdz 4 gadu vecumam.   
 
Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai” ietvaros finālam tuvojas būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo 
pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvināto māju Salmu ielā 53 plānots nodot 
ekspluatācijā tuvākajā laikā, un šopavasar tur uzsāks dzīvi astoņi bez vecāku gādības 
palikušie bērni kopā ar apkalpojošo personālu. Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT 
T. Breikša ielā 16/20, kuras plānots nodot ekspluatācijā šopavasar, 18 pieaugušie ar GRT 
varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. 
Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT 
tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.  
 
Kurzemes plānošanas reģions šogad izdevis brošūru «Jauna infrastruktūra Kurzemē 
deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai», kurā iespējams iepazīties ar visām projekta 
aktivitātēm. Brošūra pieejama lejupielādei 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai 
palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no 
ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/12/Infrastrukt%C5%ABra_Kurzem%C4%93_buklets_2021_12_21.pdf


“Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv  
 
Informāciju sagatavoja 
 
Gunta Jākobsone, 
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29 106 561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv   
 

 
 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 27. decembrī 
 

Kurzemes plānošanas reģions izdevis brošūru «Jauna infrastruktūra Kurzemē 
deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai» 

 
Gada izskaņā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām projekta 
«Kurzeme visiem» ietvaros sagatavojis informatīvu materiālu – brošūru digitālā formātā 
par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa 
īstenošanai.  
 
Brošūrā ir iespēja uzzināt,  kādas pārmaiņas ar Eiropas Savienības fondu – Eiropas 
Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda – līdzekļiem un valsts un pašvaldību 
finansējumu norit Kurzemē sociālajā jomā. Tie ir gan projekta «Kurzeme visiem» ietvaros 
kompensēti sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 
ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), gan jaunu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveide, kur cilvēkiem ar GRT, bērniem ar 
FT un viņu ģimenēm, kā arī ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem – sociālās aprūpes 
iestādēs dzīvojošajiem bērniem - būs pieejams tik nepieciešamais atbalsts. 
 
Materiāls veidots pavasarīgās noskaņās, jo jaunā infrastruktūra ir sākums, solis uz 
citādākas sociālā atbalsta sistēmas veidošanu.  Šis ceļš - mazināt institūcijās 
pakalpojumus saņemošo cilvēku skaitu un radīt nepieciešamos sociālos pakalpojumus 
tuvāk mājām jeb sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus - nav viegls, jo mainām gadu 
desmitiem ilgušas tradīcijas.  Tomēr kopā  - iesaistoties un sadarbojoties gan valstij, gan 
pašvaldībām, gan arī sabiedrībai un ikvienam no mums – varam panākt pārmaiņas, lai ne 
tikai Kurzeme būtu vieta visiem, kur dzīvot un saņemt tieši sev nepieciešamo atbalstu, bet 
arī visa Latvija! 
 
Brošūra pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. 
 
Projekta “Kurzeme visiem” komanda pateicas visiem, kuri iesaistījās brošūras tapšanā!  
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
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mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-planosanas-regions-izdevis-brosuru-jauna-infrastruktura-kurzeme-deinstitucionalizacijas-procesa-istenosanai/


bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  
Vairāk par projektu https://kurzemevisiem.lv/un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. 
 
Papildu informācijai 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  

 
 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 27. oktobrī 
 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieaug pieejamais atbalsts un tā saņemšanas 
iespējas 

 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu 
vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem 
iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 
2023.gadā. 
 
Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT turpmāk līdz pat projekta beigām 2023.gadā varēs 
izmantot vēl 100 psihologa un citu speciālistu konsultācijas, neatkarīgi no jau iepriekš 
saņemto sociālo pakalpojumu apjoma. Turklāt ir atcelts divu gadu ierobežojums sociālo 
pakalpojumu saņemšanai. Arī projekta kompensēto atbalsta grupu un grupu nodarbību 
skaits cilvēkiem ar GRT ir noteikts  līdz 100 reizēm, neatkarīgi no iepriekš apmeklēto 
nodarbību skaita.  
 
Mainījušies arī nosacījumi projekta ietvaros pieejamajam atbalstam bērniem, kuriem 
piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu. Turpmāk bērniem ar FT līdz 4 gadu 
vecumam sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā tiek kompensēts līdz pat 200 stundu 
apmērā kalendāra mēnesī. Savukārt 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz pat 80 stundām 
kalendāra mēnesī, ja likumiskais pārstāvis ir iesaistījies kādā no Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 313. 43.3. punktā minētajiem pasākumiem (piemēram, darbs, 
nodarbinātības pasākumi, mācības, sociālā rehabilitācija un citi), tai skaitā ne vairāk kā 40 
stundām kalendārā mēnesī vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika 
pavadīšanai. Atgādinām, ka šī sabiedrībā balstītā sociālā pakalpojuma saņemšanai 
bērnam nav jābūt izvērtētam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.  
Plašākas atbalsta iespējas pieejamas arī projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izvērtēto 
bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reižu 
skaits vienam vai abiem vecākiem kopā palielināts no 20 līdz 40 pakalpojuma 
saņemšanas reizēm.    
 
Atgādinām, ka vecākiem vai audžuģimenei ir iespēja pašiem izvēlēties un izmantot sev 
nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir norādīti bērna individuālajā 
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atbalsta plānā, turklāt pastāv iespēja pašiem izvēlēties nepieciešamo sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju.  
 
Lai saņemtu nepieciešamos atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus projekta “Kurzeme 
visiem” ietvaros, ir jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā un jāraksta iesniegums 
par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Šobrīd šo iespēju Kurzemes reģionā ir izmantojis 
132 cilvēks ar GRT, 185 bērni ar FT un 116 bērnu ar FT vecāki.  
Atgādinām, ka projekta ietvaros jau izvērtētajiem pieaugušajiem un bērniem vismaz reizi 
gadā nepieciešams aktualizēt individuālos atbalsta plānus, lai sociālos pakalpojumus 
saņemtu atbilstoši šī brīža vajadzībām. 
 
Projekta kompensēto sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas paplašinājušās, 
pateicoties veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.313, kas paredz 
palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai 
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā 
fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”.  
 
Vairāk par projektu https://kurzemevisiem.lv/un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste  
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  

 
 

 
 
Informācija ievietota 2021. gada 22. septembrī 
 
Projekta “Kurzeme visiem” partneri tiešsaistē pārrunā aktualitātes, iepazīst “Atelpas 

brīža” pakalpojumu Dobeles novadā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
Cīravas teritoriālo struktūrvienību 

 
22. septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” 

partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  
(VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī 
iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības 
iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas 
teritoriālajā struktūrvienībā. 
 
Tikšanos atklāja un par projekta ieviešanas aktualitātēm informēja projekta “Kurzeme 
visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. Viņa stāstīja – lai veicinātu projekta 
kompensēto sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā, papildu vērtēšana tiks 
uzsākta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un turpināta cilvēkiem ar garīga 
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rakstura traucējumiem (GRT). S. Miķelsone - Slava arī atgādināja, ka projekta ietvaros jau 
izvērtētajiem pieaugušajiem un bērniem vismaz reizi gadā nepieciešams aktualizēt 
individuālos atbalsta plānus, lai pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši šī brīža vajadzībām. 
Šobrīd projekta ietvaros kompensētus sociālos pakalpojumus Kurzemes reģionā saņem 
121 cilvēks ar GRT, 184 bērni ar FT un 116 bērnu ar FT vecāki. S. Miķelsone – Slava 
aicināja pašvaldības vēl aktīvāk strādāt ar projekta ietvaros izvērtētajiem, pašvaldībā 
dzīvojošajiem pieaugušajiem un bērniem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt 
projekta “Kurzeme visiem” kompensētus sociālos pakalpojumus. 
 
S. Miķelsone Slava arī pārrunāja ar projekta partneriem šī gada 1.jūlijā apstiprinātos 
grozījumus Ministru kabineta noteikumos nr.313, kas tai skaitā paredz, ka projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros pieaug dažādu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan 
cilvēkiem ar GRT, gan bērniem ar FT un viņu vecākiem.  Tāpat tika pārrunāta arī Vienas 
vienības metodikas piemērošana projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un citas 
projekta aktivitātes, tai skaitā plānotās apmācības VSAC speciālistiem. Tika sniegts 
atskats uz jau notikušajām apmācībām vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par projekta 
mērķa grupām, kā arī divām integratīvajām nometnēm -  “Kurzemes piedzīvojumu”, kur 
tikās ģimenes ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, un “Ar spēka sauli 
sirdī”, kur bija iespēja satikties ģimenēm, kuras apsvērušas iespēju kļūt par aizbildni, 
adoptētāju vai audžuģimeni, ar bērniem no sociālās aprūpes centriem.  
 
/Prezentācija: Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes/ 
 
Tikšanās turpinājumā Dobeles sociālā dienesta sociālās aprūpes pakalpojuma “Atelpas 
brīdis” vadītāja Solvita Eihe pastāstīja par iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un smagiem 
funkcionāliem traucējumiem saņemt īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “Atelpas brīža” 
pakalpojumu uz laiku līdz 30 diennaktīm gadā, aizstājot aprūpes un uzraudzības procesā 
mājsaimniecības locekļus. Viņa skaidroja, ka pakalpojums ir pieejams gan bērniem ar FT 
ar atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību no 3 līdz 18 gadu vecumam, gan 
pilngadīgiem jauniešiem un pieaugušajiem ar GRT. Pakalpojumu iespējams saņemt, 
vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrakstot iesniegumu un iesniedzot 
nepieciešamos papildu dokumentus. Plašāk ar Dobeles sociālā dienesta nodrošināto 
sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas brīdis” iespējams iepazīties pievienotajā 
prezentācijā. 
 
/Prezentācija: Dobeles sociālā dienesta sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis”/ 
 
Savukārt tikšanās noslēgumā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās 
struktūrvienības vadītāja Linda Zeltiņa iepazīstināja projekta “Kurzeme visiem” partnerus 
ar izglītības iespējām iestādē cilvēkiem ar invaliditāti. Viņa norādīja, ka izglītības iestādē 
cilvēkiem ar invaliditāti tiek piedāvātas mācību programmas – kokapstrādes iekārtu 
operators un pavāra palīgs. Turklāt, skolā ir pieejama stipendija līdz 150 eiro mēnesī, kā 
arī cita veida atbalsts izglītojamiem, piemēram, bezmaksas transports pirmdienās un 
piektdienās, dienesta viesnīcas pakalpojumi, kā arī dažādas ārpusstundu aktivitātes. 
Plašāk ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību 
iespējams iepazīties pievienotajā prezentācijā. 
 
/Prezentācija: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma teritoriālā struktūrvienība “CĪRAVA” 
/ 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
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sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par 
projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste e-pasts: 
laura.homka@kurzemesregions.lv  

 
 

 
 
Informācija ievietota 2021. gada 31. augustā 
 

Apmācību uzsāk sociālie mentori personu ar garīga rakstura traucējumiem  
atbalstam 

 
Šonedēļ projekta "Kurzeme visiem" ietvaros apmācības uzsākuši Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienesta piesaistītie sociālie mentori, kuri būs nozīmīgs atbalsts 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras plāno pāriet uz dzīvi 
sabiedrībā no institūcijām.  
 
Nodibinājuma "Sociālais atbalsta un izglītības fonds" astoņi sociālie mentori kopā ar valsts 
sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāļu "Iļģi" un "Aizvīķi" un Liepājas Domes Sociālā 
dienesta darbiniekiem attālināti piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona organizētajās 
apmācībās "Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz 
dzīvi sabiedrībā".  
 
Visas iesaistītās puses pārrunāja, kādas ir personu ar GRT vajadzības, komunikācijas 
spējas un prasmes. Sociālie mentori savu darbību uzsāks septembrī, veicinot personu ar 
GRT iekļaušanos sabiedrībā un pievēršot uzmanību nepieciešamo iemaņu, pašaprūpes un 
patstāvīgu prasmju attīstību caur ikdienas aktivitātēm, kā arī palīdzot veidot izpratni par 
pieejamo atbalstu Liepājas pašvaldībā dažādās dzīves situācijās.  
 
Plānots, ka 16 personas ar GRT varēs uzsākt patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos Viršu ielā 
9/11 2022. gada sākumā. Grupu dzīvokļos cilvēki dzīvos par diviem, katram dzīvoklim būs 
nodrošināta virtuve, dušas telpa, guļamistaba, kā arī visiem pieejama veļas telpa un 
dzīvojamā istaba. Grupu dzīvokļos tiks nodrošināts arī atbalsta personāls.  
 
Papildus Liepājā blakus jau esošajam Dienas centram personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem tiek būvētas specializētās darbnīcas, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs 
arī apgūt dažādas vienkāršas darba iemaņas.  Vairāk par projektu “Kurzeme 
visiem” https://www.liepaja.lv/projekti/kurzeme-visiem/ 
 
Informāciju sagatavoja: Gunta Jākobsone, sabiedrisko attiecību speciāliste, m.t. 
29 106 561, e-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv  
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Informācija ievietota 2021. gada 5. augustā 
 
Specializētajās darbnīcās cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs apgūt darba 

iemaņas 
 

 

5. augustā, klātesot Liepājas pašvaldības un Sociālā dienesta pārstāvjiem, tika atzīmēti 
spāru svētki topošajām specializētajām darbnīcām T. Breikša ielā 16/20, kas atradīsies 
blakus Dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Veicot bijušo darbnīcu renovāciju centra sētā, tās tiek pārbūvētas par mūsdienīgām 
radošām darbnīcām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri šeit varēs lietderīgi pavadīt laiku 
un apgūt vienkāršas darba iemaņas. 

Šobrīd būvnieki no SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” jau tikuši līdz ēkas 
otrajam stāvam, kas nozīmē, ka ēkas karkass ir gatavs, un var turpināties apdares darbi 
iekštelpās un ārpusē. Pabeigta arī fasādes siltināšana un apdare vienā ēkas pusē, klona 
grīdu ieklāšana, samontēti logi. Augustā turpināsies fasādes apdares darbi un 
elektromontāžas darbi. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada decembrī. 

Spāru svētki šoreiz tika atzīmēti ar diviem vainagiem – viens tradicionāli celtnieku uzliktais, 
bet otrs - Dienas centra klientu čaklo roku darināts, kuri arī priecājas par jauno ēku un 
iespēju arī viņiem tur nākotnē nodarboties. Būvniekiem un Sociālajam dienestam pateicās 
Liepājas valstspilsētas Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, uzsverot, ka šī jaunā sociālā 
pakalpojuma sniegšanas vieta, kura top Jaunliepājā, būs ļoti noderīga liepājniekiem jaunu 
darba prasmju apguvei. 



Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska uzsvēra, ka specializētās darbnīcas būs laba 
iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan apgūt jaunas iemaņas, gan lietderīgi pavadīt 
laiku kopā un integrēties sabiedrībā. Plānots, ka šeit varētu ražot sveces un papīra dizaina 
izstrādājumus, ko jau tagad prasmīgi apguvuši arī Dienas centra apmeklētāji. 

SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” valdes loceklis Leons Runiķis atzina, ka 
šis objekts ir samērā vienkāršs, bet tajā pašā laikā sarežģīts dēļ ierobežotās platības un 
piekļūšanas iespējām. 

Divstāvu ēkā būs divas darbnīcu telpas, virtuve, telpas darbiniekiem un koplietošanas 
telpas. Cilvēki ar kustību traucējumiem uz otro stāvu varēs nokļūt ar pacēlāju. Īpašais 
jaunums šajā ēkā ir funkcionālie logi, kuri būs regulējami no vadības paneļa, nodrošinot 
gan nepieciešamo ventilācijas režīmu, gan iespēju tos visus automātiski aizvērt vai atvērt 
ar avārijas pogas palīdzību. 

Bijušo darbnīcu ēku renovācija par specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT tiek veikta 
ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai” ietvaros. Būvniecības kopējās izmaksas (ar PVN) ir 479 877 eiro. Īstenojot 
Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kas notiek visā valstī ar Eiropas Savienības atbalstu, 
Liepājā tiek veidota vēl viena jauna sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta. Šajās 
darbnīcās būs 18 darba vietas, kur pieaugušie ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes 
un iemaņas, lai vēlāk mēģinātu iekļauties arī darba tirgū. Nodarbības plānots organizēt 
vairākās maiņās, lai tā būtu pieejamas lielākam skaitam cilvēku. 

Vasarā ERAF projekta ietvaros turpinājās būvdarbi arī citos objektos jaunu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvinātā māja Bērnunama bērniem Salmu 
ielā 53 jau šogad varēs pārcelties uz dzīvi astoņi bērni no institūcijām kopā ar apkalpojošo 
personālu. 

Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT 
tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts. 

Latvijā no 2015. gada līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā 
Attīstības fonda projektu līdzfinansējumu tiek īstenots deinstitucionalizācijas (DI) process, 
kurā piedalās arī Liepājas pašvaldība. Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi 
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām 
ar invaliditāti, palīdzēt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām, bērnunamos 
dzīvojošajiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un uzsākt 
patstāvīgu dzīvi. 

DI projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izstrādātais "Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāns 2017 - 2020. gadam" paredz Liepājā izveidot jaunas 
ģimeniskai videi pietuvinātas ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas 
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, speciaļizētās darbnīcas 
un grupu dzīvokļus cilvēkiem ar GRT. 

Kopumā Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots investēt 2,6 
milj. eiro pašvaldības un ERAF finansējuma. 

Vairāk par projektu tīmekļvietnes sadaļā "Projekts "Kurzeme visiem"" un Kurzemes 
plānošanas reģiona tīmekļvietnē www.kurzemevisiem.lv. 

https://www.liepaja.lv/projekti/kurzeme-visiem/
https://kurzemevisiem.lv/


Informāciju sagatavoja 

Gunta Jākobsone 
Liepājas sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: 29 106 561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv 

 

 
Informācija ievietota 2021. gada 30. jūlijā 

 
 

Palielināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtais sociālais atbalsts bērniem 
un pieaugušajiem 

 
Ar Eiropas Savienības atbalstu Liepājas pašvaldība jau piekto gadu iesaistījusies  
deinstitucionalizācijas (DI) procesā un projektā “Kurzeme visiem”, lai attīstītu jaunus,  
iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamus sociālos pakalpojumus un sniegtu vajadzīgo  atbalstu 
Liepājā dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ( FT) un personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (GRT).  
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests arī vasaras 
periodā turpina nodrošināt dažādus bezmaksas sociālos pakalpojumus bērniem ar FT, viņu 
vecākiem un personām ar GRT. Turpinās arī jaunu infrastruktūras objektu būvniecība 
bērniem no ārpusģimenes aprūpes un cilvēkiem ar GRT.  
 
Liepājā projekta «Kurzeme visiem» ietvaros pavisam izvērtēti 79 bērni ar FT. Pavisam 
saņemti 64 iesniegumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību bērniem ar 
FT , no tiem 40 atkārtoti. 53 iesniegumi saņemti par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanu arī bērnu ar FT vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Savukārt 11 bērni ar FT 
pieteikti papildus izvērtēšanai.  
 
No 1. jūlija stājās Ministru kabineta noteikumu grozījumi, kuri paredz palielināt rehabilitācijas 
reižu apjomu bērnu ar FT vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Ja līdz 
šim varēja saņemt četrus pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai – psihologa, 
atbalsta grupas, fizioterapeita un rehabilitatora, tad tagad to klāsts var būt plašāks. 
Pieprasītākie pakalpojumi bija atbalsta grupa un fizioterapeits. Tagad vairs nav noteikti 
konkrēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi likumiskajiem pārstāvjiem – tos ģimenes var 
izvēlēties pašas.  
Aprūpes mājās pakalpojumu Liepājā projekta ietvaros saņēmuši seši bērni ar FT no 5 – 17 
gadu vecumam (līdz 10 stundām nedēļā). No 1.jūlija palielināts stundu skaits mēnesī 
aprūpes pakalpojumam bērniem ar FT no 5 līdz 17 gadiem no 40 uz 80 stundām, bērniem 
līdz 4 gadiem – līdz 200 stundām. Tagad tas tiek apmaksāts pēc vienotas vienas stundas 
likmes - 5,18 eiro stundā.  
 
Kopš 2016. gada pavisam 53 bērni ar FT un viņu ģimenes saņēmuši arī Atelpas brīža 
pakalpojumu, bet 39 ģimenes to saņēmušas atkārtoti.  
 
Projekta «Kurzeme visiem» ietvaros pavisam izvērtētas 50 personas ar GRT. Divas 
personas ar GRT saņēmušas Dienas centra pakalpojumu, 20 personas  - psihologa 

tel:29%20106%20561
mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


pakalpojumu.  
 
Ministru kabineta noteikumu grozījumi no 1. jūlija paredz palielināt pakalpojumu apjomu arī 
cilvēkiem ar GRT. Atkārtoti projektā var iesaistīt tās personas ar GRT, kurām jau beidzies 
divu gadu pakalpojumu nodrošināšanas periods. 
 
Speciālistu pakalpojumu apmaksai un individuālajam atbalstam personām ar GRT, kuras 
iesaistītas projektā, tagad vairs nav ierobežojumu – tie tiek kompensēti atbilstoši faktiskajām 
izmaksām (izņemot psihologa pakalpojumu). Katrs klients ar GRT var saņemt 100 
individuālās konsultācijas (gan psihologa, gan citu speciālistu) un līdz 100 grupu nodarbību 
reizēm līdz projekta termiņa beigām. Līdz ar to speciālistu konsultācijas un individuālo 
atbalsta pakalpojumu klāsta pieejamība paplašinās un personas ar GRT tos varēs izmantot 
vairāk, piemēram, mūzikas terapiju, smilšu terapiju, ergoterapiju, fizioterapiju u.c. 
 
Jūlijā papildus jau ierastajai sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Sociālā 
dienesta darbinieki tikušies ar VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi” un “Aizvīķi” klientiem, kuras 
varētu pārcelties uz dzīvi grupu dzīvokļos Liepājā.  
 
Pavisam līdz augusta beigām plānots iepazīt 16 pilngadīgas personas ar GRT, kuras sāks 
pāriet uz dzīvi sabiedrībā Grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11, kā to paredz DI projekts. Šiem 
cilvēkiem projekta laikā tiks nodrošināts arī sociālā mentora pakalpojums, lai viņi labāk 
iekļautos sabiedrībā. Tāpēc paralēli notiek sociālo mentoru piedāvājuma apzināšana un 
tirgus izpēte, lai viņi jau augusta beigās uzsāktu Kurzemes plānošanas reģiona rīkotās 
apmācībās mentoriem un septembrī sāktu darbu ar personām ar GRT.  
 
Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai” ietvaros vasarā turpinājās būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei 
sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvinātā māja Bērnunama bērniem 
Salmu ielā 53 jau šoruden uzņems astoņus bērnus kopā ar apkalpojošo personālu. 
Specializētajām  darbnīcām cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20 noslēgumam tuvojas 
otrā stāva izbūve, un augusta sākumā gaidāmi Spāru svētki. Šajās darbnīcās 18 pieaugušie 
ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba 
tirgū.  
 
Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT 
tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.  
 
Kopumā Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots kopumā investēt 
aptuveni 2,6 milj. eiro pašvaldības un ERAF finansējuma.  
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, 
bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam 
ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas 
reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās 
aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “ Kurzeme  visiem”.  
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Informācija ievietota 2021. gada 6. jūlijā 

Aicina pieteikties ģimenes bezmaksas vasaras nometnei 

Kurzemē dzīvojošās ģimenes, kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par aizbildņiem, 
adoptētājiem vai audžuģimenēm, aicinātas pieteikties integratīvai diennakts nometnei “Ar 
spēka sauli sirdī”. 

Norises laiks: 2021. gada 20.–22. augusts. 
Norises vieta: Upesgrīva, Mērsraga novads. 
Pieteikšanās: līdz 2. augustam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu (dalībnieku 
skaits ierobežots, tāpēc apstiprinājums par dalību tiks nosūtīts individuāli līdz 5. 
augustam). 

Nometni projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē Kurzemes plānošanas reģions 
sadarbībā ar SIA “Stieress”, un tajā būs iespēja, baudot dažādas aktivitātes, tikties ar 
bērniem no sociālās aprūpes centriem un potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem un 
aizbildņiem, gūt papildu zināšanas un iemaņas par bērnu uzņemšanu ģimenēs, kā arī 
dzirdēt pieredzes stāstus, kas iedvesmos un palīdzēs pieņemt lēmumu. 

Skatīt: nometnes programma 

Nometnes mērķis ir neformālā un piedzīvojumiem bagātā atmosfērā saliedēt bērnus, 
vecākus un pat veselas ģimenes! Tās ietvaros paredzēta plaša programma kopīgām un 
atsevišķām aktivitātēm lieliem un maziem dalībniekiem savu talantu, spēju izpratnei, 
kopības garam un saliedētībai. 

Plašākai informācijai par nometni aicinām sazināties ar SIA “Stieress” pārstāvjiem: e-
pasts: kempings.stieres@gmail.com vai tālrunis: 26 633 454. 

Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Vairāk par projektu tīmekļvietnē www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona 
tīmekļvietnē www.kurzemesregions.lv. 

Papildu informācijai 

Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB2Wy3VqwvqlD1E1orku8olFwBHpBB9Bp96Uk2SHzGiNxFJg/viewform
https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2021/06/Nometnes-programma_Upesgr%C4%ABva.pdf
mailto:kempings.stieres@gmail.com
tel:26%20633%20454
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https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv


 
 

Informācija ievietota 2021. gada 30. jūnijā 
 

Izsludina papildu apmācību iespējas kurzemniekiem saskarsmei ar cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem 

ārpusģimenes aprūpē 
 
Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā izsludina 
pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai 
ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 
bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu 
sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, 
bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas centru 
darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, 
piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, 
piemēram, ģimenes ārsti, pediatri. 
 
Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem ar garīga 
rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem, kas saskarsmē var traucēt ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa 
spējas un prasmes. Apmācības tiek organizētas kopā ar Labklājības ministriju un sociālās 
jomas ekspertiem - biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas Bērnu bāreņu fondu un 
Profesionālo audžuģimeņu apvienību "Terēze", lai atvērtu telpu diskusijai par šo 
mērķgrupu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem un sniegtu padomus 
ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba ietvaros 
ik dienas sazinās ar cilvēkiem no dažādām mērķa grupām. 
 
Apmācību ciklā jūnijā jau notikušas 3 apmācības un, ņemot vērā kurzemnieku interesi par 
šo iespēju, kā arī tēmas aktualitāti, tiks rīkotas papildu apmācības: par saskarsmi ar 
bērniem ārpusģimenes aprūpē notiks 8.jūlijā, ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 
– 16.jūlijā, savukārt ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 21.jūlijā. Interesentiem ir 
iespēja pieteikties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv gan uz visām trim 
apmācībām, gan uz sev aktuālākajām tēmām. Par dalību apmācībās visi dalībnieki 
saņems apliecību.  
 
Atgādinām, ka dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc 
iespējas drīzāk. Apstiprinātie dalībnieki saņems informāciju par dalību un piekļuves saiti. 
Lielas intereses gadījumā tiks apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības.  
Apmācības par bērniem no ārpusģimenes aprūpes:  
Norises laiks: 2021.gada 8. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 17.00. 
Apmācību nodrošinātājs: Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze", tās vadīs 
apvienības vadītāja Ārija Martukāne. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 6.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē. 
 
Apmācības par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:  
Norises laiks: 2021.gada 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Apmācību nodrošinātājs: biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, tās vadīs biedrības 
valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 14.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē. 

http://www.kurzemevisiem.lv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPFzPxBDe1r2jw45obFIuvSwUoNCcIjoj5CUwdeyevJbt-IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebP-WZNLyuhH20UbyytcQ9-vSNQc7C8q1DF9xI1R-eQteKIA/viewform


 
Apmācības par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: 
Norises laiks: 2021.gada 21.jūlijs no plkst. 10.00 līdz 17.00. 
Apmācību nodrošinātājs: Latvijas Bērnu bāreņu fonds, tās vadīs Ilze Dreifelde, Mg.psych., 
mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, kā arī vieslektore vairākās 
augstskolās. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 19.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē. 
 
Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk! 
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  
Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv  un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 
 
Papildu informācijai: 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv  

 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 7. jūnijā 
 

Aicinām Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes pieteikties integrējošai vasaras 
nometnei “Kurzemes piedzīvojums” no 18. – 20.jūnijam 

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes 
ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties 
bezmaksas sociāli integrējošai vasaras diennakts nometnei “Kurzemes piedzīvojums”. 
 
Nometnes laikā piedzīvosim trīs lieliskas dienas, kas būs piepildītas jaunām zināšanām un 
prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem un jaunām draudzībām.  
 
Nometnes norises laiks: no 18. līdz 20. jūnijam ( 3 dienas/2 naktis). 
 
Nometnes norises vieta: Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs. Saules Stari, Pelči, 
Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322.  
 
Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem 
vecumā no 9 – 15 gadiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti 
(kopā 30 dalībnieki). Nometnē aicināta piedalīties visa ģimene.  
 
Nometnes programma un reģistrēšanās nometnei pieejamas tiešsaistē 
www.kurzemevisiem.lv mājaslapā. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd616asxGJkImScvmwqNKjnPwXNji3CiOFQq6QBY-Y2DWXNxg/viewform
http://www.kurzemevisiem.lv/
mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv
https://kurzemevisiem.lv/wp-content/uploads/2021/06/NODARB%C4%AABU-PL%C4%80NS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeApjVaUzc_HMzQNKF1_7djrB49gi6X9xAnfsGTAOczJ8UXTg/viewform
https://kurzemevisiem.lv/aicinam-kurzemes-regiona-dzivojosas-gimenes-pieteikties-integrejosai-vasaras-nometnei-kurzemes-piedzivojums-no-18-20-junijam/


 
Svarīgi: nometnes dalībniekiem jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas veikts pēdējo 48 
stundu laikā pirms nometnes sākuma, vai apliecinājums par izslimotu vīrusa infekciju, 
vai  pilnu vakcinācijas kursu.  
 
Papildus informācijai par nometni: 
Ilze Skuja  
Nometnes vadītāja  
Epasts: ilze.skuja@palidzesim.lv 
Tālr. 29115545 
 

 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 1. jūnijā 
 

Tiešsaistē apmācīs kurzemniekus saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes 

aprūpē 
 

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos 
bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju 
pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo 
pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to 
asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas 
centru darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju 
darbinieki, piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes 
pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri. 
 
“Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem ar garīga 
rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem, kas saskarsmē var traucēt ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa 
spējas un prasmes. Apmācības organizējam kopā ar Labklājības ministriju un sociālās 
jomas ekspertiem - biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas Bērnu bāreņu fondu un 
Profesionālo audžuģimeņu apvienību "Terēze" -, lai atvērtu telpu diskusijai par šo 
mērķgrupu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem un sniegtu padomus 
ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba ietvaros ik 
dienas sazinās ar cilvēkiem no dažādām mērķa grupām,” stāsta Kurzemes plānošanas 
reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. 
 
Apmācības par saskarsmi ar bērniem ārpusģimenes aprūpē notiks 10.jūnijā, ar cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem – 17.jūnijā, savukārt ar bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem – 1.jūlijā. Interesentiem ir iespēja pieteikties projekta mājas lapā 
www.kurzemevisiem.lv gan uz visām trim apmācībām, gan uz sev aktuālākajām tēmām. Par 
dalību apmācībās visi dalībnieki saņems apliecību.  
 
Dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk. 
Apstiprinātie dalībnieki saņems informāciju par dalību un piekļuves saiti. Lielas intereses 

mailto:ilze.skuja@palidzesim.lv
http://www.kurzemevisiem.lv/


gadījumā tiks apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības.  
 
Apmācības par bērniem no ārpusģimenes aprūpes:  
 

Norises laiks: 2021.gada 10. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 17.00. 
Apmācību nodrošinātājs: Profesionālo audžuģimeņu apvienība 
"Terēze", tās vadīs apvienības vadītāja Ārija Martukāne. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 7.jūnijam: skenējot pievienoto 
QR kodu un aizpildot anketu tiešsaistē. 
 
 

 
Apmācības par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:  
 

Norises laiks: 2021.gada 17. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Apmācību nodrošinātājs: biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, tās 
vadīs biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 14.jūnijam, skenējot pievienoto 
QR kodu un aizpildot anketu tiešsaistē. 
 
 

 
Apmācības par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: 

 
Norises laiks: 2021.gada 1.jūlijs no plkst. 9.30 līdz 16.30. 
Apmācību nodrošinātājs: Latvijas Bērnu bāreņu fonds, tās vadīs Ilze 
Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, 
supervizore, kā arī vieslektore vairākās augstskolās. 
Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 29.jūnijam, skenējot pievienoto 
QR kodu un aizpildot anketu tiešsaistē. 
 

 
Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk! 
 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2021. gada 15. aprīlī 
 

Tapusi izglītojoša filmiņa par Dauna sindromu 
 
Tuvojoties Pasaules Dauna sindroma dienai, aktieris Andris Keišs latviski ieskaņojis 
lietuviešu veidotu izglītojošu īsfilmu par Dauna sindromu. 
 
Īsfilma “Nenovērsies, atbalsti!” ir vienkāršs stāsts par Dauna sindromu, taču tās galvenais 
vēstījums neaptver vienu šauru tēmu — filma parāda iekļaujošas vides nozīmi un rosina 
diskusiju par atšķirīgo, vienlaikus mudinot pārskatīt savus priekšstatus vai pat 
aizspriedumus. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vSmaqER9ZaPPCpOrCbFayD6q9IgsEyseJyOOqYJilzVMuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7UNh04zidiXXOC0ZtQ4XW0zTW1B7gVWeV62sRy6gMIGXE8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Hur2e4TpcWYMKB5v7ICdVmnaNGvtQ7ItfHbZp1qdO5J4Zg/viewform


Latvijā ik gadu piedzimst vidēji 15 bērni ar Dauna sindromu. Dauna sindroms ir pasaulē 
visbiežāk sastopamās ģenētiskās izmaiņas. Dauna sindroma cēlonis ir viena papildu 
hromosoma 21. hromosomu pārī. Šī kombinācijas (3-21) dēļ trešā mēneša divdesmit 
pirmajā dienā jeb 21. martā pasaulē atzīmē Dauna sindroma dienu, velkot nesaderīgas 
zeķes — arī tas ir ar nolūku, jo hromosomas, raugoties palielinājumā, atgādina garākas un 
īsākas zeķītes. 
Ja jums ir jautājumi par Dauna sindromu vai nepieciešams atbalsts materiālu izstrādē, 
sazinieties ar “Dauna sindroms Latvija”, rakstot veronika.basarina@gmail.com vai 
velga.polinska@gmail.com.  
 
Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros tiek kompensēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
Liepājā dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), tai skaitā Dauna 
sindromu.  
 
Savukārt sociālās aprūpes pakalpojumi pieejami ikvienam Liepājā dzīvojošam bērnam ar 
FT, kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.  
 
Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu un tā kompensētajiem sabiedrībā balstītiem 
sociālajiem pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Liepājas pilsētas domes Sociālo 
dienestu. 

 

 

 
 
Informācija ievietota 2021. gada 9. aprīlī 
 

Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 
 
2021. gada 8. aprīlī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome 
apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 
2017.–2020. gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Veiktie grozījumi 
kopumā saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, precizējot jaunās infrastruktūras 
atrašanās vietu Ventspils pilsētā. 
 
2017. gadā izstrādātais un 2018. gadā apstiprinātais Kurzemes plānošanas reģiona DI 
plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē, lai 330 bērniem 
ar FT un 375 personām ar GRT būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai,  savukārt 35 
personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāktu dzīvi pašvaldībās. 
 
Vairāk informācijas tīmekļvietnē kurzemevisiem.lv 
 

 

 
 

mailto:veronika.basarina@gmail.com
mailto:velga.polinska@gmail.com
https://kurzemevisiem.lv/apstiprinati-grozijumi-nr-5-kurzemes-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plana/


 
Informācija ievietota 2021. gada 26. martā 
 

Tiešsaistes sanāksmē projekta “Kurzeme visiem” partneri tiekas ar Tiesībsarga 
biroja pārstāvjiem un pārrunā projekta aktualitātes 

 
Šogad pirmo reizi uz tikšanos tiešsaistē 25. martā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” 
vadības komanda un partneri – pārstāvji no Kurzemes pašvaldībām, valsts sociālās 
aprūpes centra un bērnu sociālās aprūpes iestādēm, lai pārrunātu pakalpojumu 
nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem, kā arī citas projekta aktualitātes. Tikšanās reizē piedalījās arī LR 
Tiesībsarga biroja pārstāves, lai informētu par deinstitucionalizācijas gaitu Latvijā un 
priekšlikumus, lai ikviens cilvēks varētu saņemt nepieciešamos sabiedrībā balstītu sociālos 
pakalpojumus. 
 
Tikšanos atklāja  Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja 
Sandra Miķelsone, informējot par projektā paveikto no pērnā gada otrās puses līdz 2021. 
gada sākumam.  Viņa stāstīja, ka sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi projekta ietvaros 
kopumā kompensēti jau 91 personai ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), savukārt  
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kompensēti 159 bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT), aprūpes pakalpojums – 39, bet “Atelpas brīža” pakalpojums -  52 
bērniem ar FT.  
 
S.Miķelsone arī ieskicēja citas projektā plānotās darbības 2021.gadā, tai skaitā  
individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes turpināšanu Kurzemes 
reģionā dzīvojošajiem bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT, kā arī valsts sociālās 
aprūpes centros (VSAC) strādājošo apmācības par personu ar GRT sagatavošanu dzīvei 
sabiedrībā un bērnu sociālās aprūpes centru speciālistu apmācības par darbu ģimeniskai 
videi pietuvinātā pakalpojumā un  jauniešu mājā.  
 
Tikšanās turpinājumā tika arī ieskicēti šogad plānotie pasākumi komunikācijas jomā 
informēšanai par deinstitucionalizāciju un tās mērķgrupām. Šogad Kurzemes reģionā 
plānotas vairākas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu 
deinstitucionalizācijas procesā gan par personām ar GRT, gan bērniem ar FT, gan 
ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tāpat iecerēts rīkot divas integrējošas 
nometnes – bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem, kā arī bērniem ar un bez FT un 
viņu ģimenēm.  
 
Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” komanda un partneri uzklausīja arī LR 
Tiesībsarga biroja pārstāvju – Tiesībsarga vietnieci Inetu Piļāni un Pilsonisko un politisko 
tiesību nodaļas Prevencijas daļas vadītāju  Zandu Rūsiņu – par deinstitucionalizācijas 
gaitu Latvijā un priekšlikumus, lai ikviens cilvēks varētu saņemt sev nepieciešamos 
sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Kā norādīja Tiesībsarga biroja pārstāves, visi 
cilvēki piedzimst vienlīdzīgi cieņā un tiesībās un ikvienai dzīvībai ir vienāda vērtība. Tāpēc 
deinstitucionalizācijas procesā ir jāpanāk, lai cilvēki saņemtu sev nepieciešamo individuālo 
atbalstu neatkarīgi no dzīves vietas un vairs nenonāktu institūcijās. Tiesībsarga biroja 
pārstāves arī norādīja, ka valstij ir jātiecas uz visu institūciju slēgšanu, pārtraucot lielus 
finansiālus ieguldījumus tajās, un no 2024. gada 1.janvāra cilvēku ievietošana sociālās 
aprūpes iestādēs būtu pilnībā jāpārtrauc, ļaujot institūcijām samazināties un pakāpeniski 
izzust. Jāveicina arī sabiedrības attieksmes maiņa, aicinot to kļūt pieņemošākai un 
atvērtākai, lai ikviens cilvēks, saņemot nepieciešamo atbalstu, var dzīvot pēc iespējas 
pilnvērtīgāk.  
 



Par projektu “Kurzeme visiem” 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 
sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 
 
Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-
joma/kurzeme-visiem/ . 
 
Informāciju sagatavoja: Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību 
speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv  
 

 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 5. martā 
 

Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits 

 
2020.gadā Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros attīstītas 4 jaunas sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot nepieciešamā atbalsta 
iespējas tuvāk dzīvesvietai vismaz 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 43 
pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Turpinājis augt arī Kurzemes 
plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu 
saņēmēju skaits - 15 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus saņēmuši kopumā 83 cilvēki ar GRT, 201 bērns ar FT un 110 bērnu ar FT 
vecāki. 
 
“Lai arī 2020.gadā saistībā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem daudzu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšana bija apgrūtināta, kopā ar pašvaldībām esam spējuši ne tikai 
noturēt, bet arī veicināt projekta kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaita 
pieaugumu. Šogad turpināsim darbu, lai projekta mērķgrupas – bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem un, jo īpaši, pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem - vēl aktīvāk 
izmantotu projekta sniegtās iespējas. Atgādinu, ka “Kurzeme visiem” projektā ir palielināts 
bērniem ar FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm, 
tāpēc projektā izvērtētie bērni šogad un turpmākos gadus varēs saņemt nepieciešamo 
atbalstu lielākā apjomā. Savukārt vecākus, kuru bērni jau izmantojuši projekta apmaksātas 
40 sociālo pakalpojumu reizes, aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu 
un rakstīt iesniegumu, lai varētu saņemt vēl 60 papildu pieejamās sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu reizes. Vecāki, kuru bērni ir izvērtēti projekta ietvaros, var arī paši pieteikties 
projekta kompensētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,” stāsta Kurzemes 
plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. 
 
Pērn visaktīvāk projekta kompensētos sociālos pakalpojumus saņēma Kuldīgas novadā, 
Liepājā un  Saldus un Skrundas novados dzīvojošie cilvēki ar GRT.  Kopumā pieaugušie 
ar GRT projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visbiežāk saņēma speciālistu konsultācijas pie 
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psihologa, sociālā darbinieka vai cita speciālista, kā arī apmeklēja grupu nodarbības. 
Savukārt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dažādu terapiju veidā visaktīvāk 
izmantoja Liepājā, kā arī Aizputes, Kuldīgas un Talsu novados dzīvojošie bērni ar FT. 
 
2020.gadā Kurzemē 10 pašvaldības turpināja darbu pie nepieciešamās infrastruktūras 
pilnveides sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Pērnajā gadā tika atklātas 
pirmās no kopumā 28 iecerētajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas 
vietām Kurzemes reģionā.  
 
Aizputes novadā tika pilnveidotas sociālās rehabilitācijas iespējas un turpmāk vismaz 30 
novadā dzīvojošie bērni ar FT dienas aprūpes centrā varēs saņemt nepieciešamo atbalstu 
fizioterapijas, ergoterapijas un mūzikas terapijas veidā, kā arī apmeklēt sensoro istabu.  
 
Savukārt Saldū tika pabeigta ēkas rekonstrukcija, kur turpmāk vismaz 38 Saldū un Saldus 
novadā dzīvojošie bērni ar FT varēs saņemt rehabilitologa, mūzikas terapeita, psihologa 
un montessori pedagoga konsultācijas, kā arī apmeklēt sensoro istabu. Šajā pašā ēkā 
iekārtotas arī specializētās darbnīcas, kur vismaz 27 pieaugušie ar GRT varēs iemācīties 
darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba 
tirgū. Specializētajās darbnīcās atbilstoši savām interesēm būs iespēja darboties 
tekstilapstrādes, kokapstrādes un āra labiekārtošanas darbnīcās. Saldus novadā pērn 
izveidoti arī grupu dzīvokļi, kas par mājvietu kļūs 19 pašvaldībā dzīvojošiem 
pieaugušajiem ar GRT un vēl 5 cilvēkiem ar GRT, kuriem tiks dota iespēja pārcelties no 
ilgstošās aprūpes iestādes “Iļģi” uz dzīvi sabiedrībā. 
 
“Priecājamies par jau attīstīto infrastruktūru Aizputes un Saldus novados, kā arī sekojam 
līdzi jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu attīstībai arī citās mūsu pašvaldībās 
atbilstoši projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros izstrādātajam “Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plānam 2017. – 2020. gadam”. Arī šogad tiks uzsākti, 
turpināsies vai noslēgsies būvniecības vai rekonstrukcijas darbi ēkām, kurās sev tik ļoti 
nepieciešamo atbalstu varēs saņemt gan bērni ar FT un viņu vecāki, gan pieaugušie ar 
GRT, gan arī bērni un jaunieši no ārpusģimenes aprūpes, kuriem būs iespēja dzīvot 
ģimeniskākos apstākļos,” skaidro S.Miķelsone – Slava.  
 
Šajā gadā projektā “Kurzeme visiem” iecerēts ne tikai aktīvi turpināt darbu, lai sev 
nepieciešamos sociālos pakalpojumus saņemtu vēl vairāk projektā izvērtēto pieaugušo ar 
GRT un bērnu ar FT, bet organizēt arī apmācības Kurzemes reģiona iedzīvotājiem par 
saskarsmi ar projekta mērķgrupām, kā arī   divas integrējošas nometnes – gan ģimenēm 
un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem, gan ģimenēm un bērnu sociālās 
aprūpes centros jeb bērnunamos esošajiem bērniem un jauniešiem.  Arī pērnā gada 
augustā, par spīti mainīgajai situācijai, notika viena integrējošā nometne, kurā tikās un 5 
aizraujošas dienas pavadīja kopumā 30 dalībnieki - ģimenes ar bērniem ar un bez FT.  
Pērn arī sākts un šogad turpināsies sagatavošanas process cilvēkiem ar GRT, kuri 
atrodas valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC), ar mērķi - atbalstīt viņus pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā.  Kopumā plānots, ka Kurzemes reģionā ar sociālo mentoru atbalstu no dzīves 
VSAC uz dzīvi sabiedrībā - Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas pilsētas 
pašvaldībās – pārcelsies vismaz 35 cilvēki ar GRT.  
Projekta “Kurzeme visiem” kompensēti sociālie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētiem 
bērniem ar FT un viņu vecākiem, kā arī pieaugušajiem ar GRT, kuriem izstrādāts 
individuāls atbalsta plāns. Savukārt projekta kompensētus sociālās aprūpes un “atelpas 
brīža” pakalpojumus var izmantot bērni ar atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.  
 
Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties projekta 
mājaslapā http://www.kurzemevisiem.lv un sazinoties ar savas pašvaldības sociālo 

http://www.kurzemevisiem.lv/


dienestu.  
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu gandrīz 8,29 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā 
ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības 
ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas 
plānošanas reģionos.  
 
Vairāk par projektu https://kurzemevisiem.lv/ un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. 
 
Informāciju sagatavoja: Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību 
speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv  
 

 

 
 
Informācija ievietota 2021. gada 14. janvārī 
 

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 

 
Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes  
plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms 
līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams 
sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai. 
 
“Atgādinām, ka Kurzemes reģionā dzīvojošajam 331 bērnam ar FT, kuram projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, tiek kompensēti sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši plānā norādītajam. Vecākiem, kuru bērni jau 
izmantojuši projekta apmaksātas 40 sociālo pakalpojumu reizes, arī jādodas uz savas 
pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums, lai varētu saņemt vēl 60 papildu 
pieejamās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes. Vēršam uzmanību, ka individuālo 
atbalsta plānu iespējams arī aktualizēt, lai bērnam projekta ietvaros tiktu kompensēti 
šobrīd nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,” skaidro projekta “Kurzeme 
visiem” vadītāja Sandra Miķelsone - Slava.  
 
Līdz šim iespēju saņemt pakalpojumus projekta ietvaros izmantojušas 180 bērnu ar FT 
ģimenes un visbiežāk pieprasīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju, 
piemēram, smilšu, mūzikas un citu veidā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami 
arī pašiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Projekta kompensētus 
sociālos pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 
pakalpojuma reizes, un šo iespēju līdz šim izmantojuši 110 Kurzemē dzīvojoši vecāki. 
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Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties projekta mājas 
lapā https://kurzemevisiem.lv/ un, sazinoties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.  
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu gandrīz 8,29 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā 
ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”.  
 
Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un 
to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas 
reģionos.  
 
Vairāk par projektu https://kurzemevisiem.lv/ un Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā. 
 
Informāciju sagatavoja: Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību 
speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv  
 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2020. gada 22. decembrī 

 
Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.10 

 
Visus cilvēkus ar GRT var atpazīt pēc ārējā izskata, jo viņi izskatās citādāk. 

 
Patiesībā ne vienmēr vizuāli vai pēc izpausmēm var noteikt, ka cilvēkam ir garīga rakstura 
traucējumi. Pēc ārējā izskata nereti var atpazīt cilvēkus ar Dauna sindromu. Ir arī tādas 
saslimšanas, kas tiešā veidā nav saistītas ar cilvēka ārieni, piemēram, depresija, 
veģetatīvā distonija un citas. 
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Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties 
Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-
stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem  

Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama 
mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv. 

Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var 
uzzināt: https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-
rakstura-traucejumiem 
 
Plašāka informācija: www.kurzemevisiem.lv 

 

 

 
 
 
Informācija ievietota 2020. gada 6. novembrī 
 

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.9 

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes 
trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt 
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par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.

 

Mīts Nr.9: viņi visi ir bīstami un agresīvi! 

Patiesībā cilvēki, kuri piedzimst ar GRT, piemēram, Dauna sindromu vai autismu, nav 
agresīvi, bet mēdz uzvesties citādāk – neierasti draudzīgāk, familiārāk ar apkārtējiem, kas 
var samulsināt. Tas var radīt nepareizu priekšstatu par agresiju, taču patiesībā šie cilvēki 
nav apguvuši vispārpieņemtās komunikācijas normas un izpauž savas emocijas ar vēlmi 
pieskarties, draudzēties. 

Pētījumi pierāda, ka biežāk ir tieši pretēji gadījumi – no it kā “normāliem” sabiedrības 
locekļiem gan fiziski, gan emocionāli cieš tieši cilvēki ar GRT. 

Cilvēki, kuri ir atzīti par agresīviem un bīstamiem gan sev, gan apkārtējiem, atrodas 
ārstniecības iestādēs. Taču mūsdienu medicīna ļauj arī šiem cilvēkiem, lietojot 
medikamentus, sekmīgi iekļauties ikdienas dzīvē. 

Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties 
Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-
stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem  

Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama 
mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv. 

Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var 
uzzināt: https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-
rakstura-traucejumiem 
 
Plašāka informācija: www.kurzemevisiem.lv 
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Informācija ievietota 2020. gada 9. septembrī 

Deinstitucionalizācijas projektā sniedz jaunus sociālos pakalpojumus un gatavo 
infrastruktūru dzīvei ārpus institūcijām 

Liepājas pašvaldība un Sociālais dienests ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu jau 
ceturto gadu īsteno Deinstitucionalizācijas (DI) projektu "Kurzeme visiem" – 
piedāvājot jaunus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 150 cilvēkiem ar garīga 
rakstura (GRT) un funkcionāliem (FT) traucējumiem.  

Lai deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus, 
paredzēta arī atbilstošas infrastruktūras izveide.  

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek īstenots projekts “ Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai” ietvaros, kas paredz 
Liepājā līdz 2022. uzbūvēt vai ierīkot četras jaunas sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanas vietas – dzīvojamo māju un dzīvokli ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem, grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.    

Šonedēļ Salmu ielā 53 sākta mājas būvniecība astoņiem šobrīd Liepājas Bērnunamā 
dzīvojošiem bērniem no 8 līdz 15 gadu vecumam kopā ar atbalsta personālu. To veic 
iepirkuma konkursa uzvarētāji SIA “ Būvkompānija MBR”, mājas projekta autori ir SIA 
“Livland group”. Ēku plānots pabeigt līdz 2021.gada septembrim.  

Ģimeniskai videi pietuvinātu jauniešu dzīvokli, kurš paredzēts līdz 12 Liepājas Bērnunama 
bērniem kopā ar atbalsta personālu, plānots ierīkot daudzdzīvokļu mājas Reiņa Meža ielā 
12 pašvaldībai piederošajās telpās. Plānots, ka Liepājas Bērnunama bērni uz abām 
jaunajām mājām varēs pārcelties 2021. gada rudenī. Bērnunama ēkas uzturēšana 22 
bērniem pašvaldībai izmaksā pārāk dārgi, un tur nākotnē plānots ierīkot ilgstošas sociālās 
rehabilitācijas centru senioriem. 

Teodora Breikša ielā 16/20 ierīkos specializētās darbnīcas līdz 20 cilvēkiem ar GRT, bet  
Sociālajā dzīvojamās mājas Viršu ielā 9/11 pirmajā stāvā ar atsevišķu ieeju tiks izveidoti 
desmit grupu dzīvokļi 16 personām no VSAC “ Kurzeme” ar kopējām telpām un telpām 
darbiniekiem. Iepirkums plānots oktobrī, bet būvniecības noslēgums -  2021.gada rudenī.  

Liepājas pašvaldībai Kurzemes plānošanas reģiona DI plānā jaunas infrastruktūras izveidei 
kopumā plānotas investīcijas  2,6 milj. eiro apmērā, kas tiks precizētas pēc tehnisko projektu 
izstrādes un iepirkumu veikšanas. 

DI procesā šobrīd iesaistīti vairāk nekā 150 Liepājas iedzīvotāji   - gan bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, gan personas ar garīga rakstura traucējumiem un Bērnunama bērni. Projekta 
ietvaros Liepājā izvērtētas vajadzības 79 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 50 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 27 Bērnunama bērniem.  



Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek īstenoti arī jauni sabiedrībā balstīti sociālie 
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu ģimenēm un personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. Dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līdz šā gada vasaras 
beigām saņēmuši 57 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet 43 bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem likumiskie pārstāvji saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus. Pieci bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem turpina saņemt Aprūpes mājās pakalpojumu, bet 40 bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes saņēmuši Atelpas brīža pakalpojumu, kad 
bērni noteiktu laiku var uzturēties ārpus ģimenes speciālistu uzraudzībā. 14 personas ar 
garīga rakstura traucējumiem  saņēmušas psihologa pakalpojumu. Pakalpojumus nodrošina 
Sociālā dienesta ilggadējie sadarbības partneri: biedrība “Dižvanagi” un dažādi ārstniecības 
pakalpojumu sniedzēji.  

Plānots, ka līdz projekta darbības beigām 2023. gadā ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 
Kurzemē pakalpojumus saņems pavisam 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 
ģimenes, kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiks radīti dienas centri, specializētās darbnīcas, grupu 
dzīvokļi u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Bērniem, kas šobrīd vēl uzturas 
bērnu sociālās aprūpes centros visā Latvijā, tajā skaitā Liepājā, tiks radīta iespēja dzīvot 
vairāk ģimeniskai videi pietuvinātās vietās.  

Deinstucionalizācijas process, kurš Latvijā uzsākts 2015. gada nogalē, tiek īstenots ar mērķi 
ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu 
skaitu. Tas tiks īstenots līdz 2023. gada beigām.  

Plašāka informācija: www.kurzemevisiem.lv 
 

 

 
 
Informācija ievietota 2020. gada 13. augustā 

 
Usmā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes un infrastruktūras tapšanu 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā 
 

Šī gada 5.augustā Ventspils novada Usmā tikās projekta “Kurzeme visiem” 
Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un to sociālo dienestu darbinieki, kā arī valsts 
sociālā aprūpes centra "Kurzeme" pārstāvji. Tikšanās laika tika pārrunātas projekta 
aktualitātes un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gaita 
pašvaldībās. 
 

http://kurzemevisiem.lv/


 
 
 

Tikšanos atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura 
informēja par projekta kompensēto sociālo pakalpojumu sniegšanas gaitu Kurzemes 
pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Projekta ietvaros sev nepieciešamo atbalstu saņem 
arvien vairāk cilvēku - līdz šī gada jūlija beigām dažādi sociālie pakalpojumi kompensēti 
jau 67 personām ar GRT, 169 bērniem ar FT un 110 bērnu ar FT vecākiem. Tāpat turpinās 
arī darbs pie citām projektā ieplānotajām aktivitātēm, tai skaitā sociālo mentoru  un valsts 
sociālās aprūpes centru speciālistu apmācību plānošanas, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu un iedrošinājumu tām personām ar GRT, kuras pāries no institūcijas uz dzīvi 
sabiedrībā pašvaldību veidotajos grupu dzīvokļos. 
 

Tikšanās turpinājumā tika pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vietu izveides gaita Kurzemes pašvaldībās. Saskaņā ar apstiprināto 
“Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam”, jauni 
sociālie pakalpojumi bērniem ar FT  un viņu ģimenēm, personām ar GRT un 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem kopumā tiks radīti 10 Kurzemes pašvaldībās – 
Aizputes, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, 
kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās. Šo pašvaldību pārstāvji pastāstīja par iecerēto savā 
pašvaldībā, kā arī ieskicēja, cik daudz darba jau paveikts un kas vēl jāpaveic, lai varētu 
nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību savas pašvaldības iedzīvotājiem pēc iespējas 
tuvāk viņu dzīvesvietai. Projektā iesaistītās pašvaldības arī labprāt dalījās labajā praksē 
un pieredzē ar būvniecības procesiem un saistītās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī 
telpu aprīkošanā ar nepieciešamo sociālo pakalpojumu sniegšanai.  
 

Pasākuma noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” partneri iepazinās ar Pēteri 
Martukānu un viņa vadīto projektu “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem“,  kā pamatā 
likta ideja, ka iekļaušanas uzdevums nav panākt, lai visi būtu vienādi, bet iemācīt pieņemt, 
ka visi esam atšķirīgi, un saskatīt tajā vērtību. Pasākuma dalībnieki arī kopīgi noskatījās 
filmu “Cik brūkleņu ir pasaulē?”, kas stāsta par “Glada Hudik” teātra tapšanu Zviedrijā, 
kura trupā kopīgi darbojas gan aktieri ar garīgās attīstības traucējumiem, gan aktieri bez 
funkcionāliem traucējumiem.  
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti 
un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 



sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  
 
Vairāk par projektu https://kurzemevisiem.lv/ un Kurzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā. 
 
Informāciju sagatavoja 
 
Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregions.lv 

 

 
 

Informācija ievietota 2020. gada 24. jūlijā 
 

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr. 8 
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un 
nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par 
izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. 
 

Mīts Nr.8: cilvēkiem ar GRT labāka dzīve ir slēgta tipa iestādēs, kur nemitīgi - 24 
stundas diennaktī - par viņiem rūpējas! 

 

 
  
Patiesībā, cilvēki ar GRT aprūpes iestādēs bieži vien nonāk apstākļu spiesti, jo viņiem 
nav iespējas konkrētos pakalpojumus saņemt savā dzīves vietā ģeogrāfiskā attāluma vai 
citu iemeslu dēļ. Līdz ar to viņiem nav pat iespējas pašiem pieņemt lēmumu par to, kā viņi 

https://kurzemevisiem.lv/
mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv


vēlas dzīvot. Tomēr, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, 
cilvēki ar GRT var dzīvot sabiedrībā. 
 
Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties 
Labklājības ministrijas mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-
un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem  
 
Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: 
www.cilveksnevisdiagnoze.lv. 
 
Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: 
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-
traucejumiem 
 

 

 
 

Informācija ievietota 2020. gada 16. jūnijā 
 

 
 

Kurzemē aug bērnu ar FT vecāku pieprasījums pēc atbalsta un pašvaldību 
iespējas tā nodrošināšanai 

 
Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb 
FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo 
pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija.  
 
2019. gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldību 
apmaksātus sociālos pakalpojumus kopumā Kurzemē saņēma aptuveni 400 bērni ar FT.  
 
“2015.gadā kopā ar pašvaldībām uzsākām projektu “Kurzeme visiem”, lai veicinātu 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai. Ja 2016.gada 
beigās 5 bērni ar FT saņēma projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus, tad 2019.gada 
beigās projekta ietvaros viens vai vairāki sociālie pakalpojumi tika kompensēti jau 142 
bērniem 13 Kurzemes pašvaldībās. Priecājos, ka ar projekta palīdzību varam sniegt tik 
nepieciešamo atbalstu bērniem ar FT un viņu vecākiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai,” 
stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra 

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv/
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem


Miķelsone – Slava. 
 
Funkcionāli traucējumi jeb FT ir dažādu veidu traucējumi, kas bērnam apgrūtina spēju 
rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, 
augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir 
dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ 
bērnam vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties 
sabiedrībā. 
 
Visbiežāk bērniem ar FT, pēc viņu vecāku pieprasījuma, Kurzemes pašvaldības 
nodrošinājušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kurus 2019.gada beigās saņēmuši 
360 bērni, tostarp 107 projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Jāatzīmē, ka sociālos 
pakalpojumus arvien biežāk nodrošina gan pašas pašvaldības, gan iepērk tos no 
nevalstiskajām organizācijām, kuras pēdējos gados arī dažādojušas pieejamo sociālo 
pakalpojumu klāstu. Visbiežāk izmantotie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar 
FT ir fizioterapijas, logopēda un ergoterapijas pakalpojumi. “Kurzeme visiem” ietvaros, 
atbilstoši katra projektā iesaistītā bērna izvērtēšanai un izstrādātajam individuālās sociālās 
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānam, apmaksāti arī tādi sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi kā montessori, mūzikas un smilšu terapijas nodarbības u.c.  
 
“Mūsu projekta ietvaros sociālos pakalpojumus kompensējam ne tikai bērniem ar FT, bet 
arī viņu vecākiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Tie ir gan dažādi sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi kā, piem., fizioterapija, psihologa konsultācijas un izglītojošās 
atbalsta grupas, gan sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumi. Šo pakalpojumu 
saņemšana dod vecākiem iespēju iesaistīties darba tirgū, būt sociāli aktīviem, atpūsties un 
līdz ar to rast resursu pilnvērtīgāk pildīt savu vecāka lomu,” skaidro S.Miķelsone - Slava. 
 
Līdz 2019. gada beigām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir kompensēti sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi 64 bērna ar FT vecākiem. “Atelpas brīdi”, kas paredz bērna 
īslaicīgu aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja, projekta “Kurzeme visiem” 
ietvaros izmantojuši 46 bērnu ar FT vecāki, savukārt projekta kompensēts sociālās 
aprūpes pakalpojums nodrošināts 29 bērniem ar FT. Jāatzīmē, ka gan “Atelpas brīdis”, 
gan sociālās aprūpes pakalpojums bērna dzīves vietā projekta ietvaros Kurzemē tiek 
kompensēts bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību.   
 
“Kopumā, analizējot “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 
2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējuma” ietvaros apkopoto informāciju, secinājām, 
ka gan pašvaldību sociālie dienesti attīsta savu kapacitāti, aktīvāk piedāvājot un dažādojot 
sociālos pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, gan arī arvien vairāk bērnu ar FT 
vecāku pieprasa sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un “atelpas brīža” 
pakalpojumus. Paredzam, ka līdz ar jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi 
vēl straujāk pieaugs to bērnu ar FT un viņu vecāku skaits, kuri Kurzemē saņems 
nepieciešamo atbalstu,”  norāda S.Miķelsone – Slava. 
 
Lai veicinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu, piecas Kurzemes reģiona pašvaldības, 
atbilstoši izstrādātajam “Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānam 2017.-
2020.gadam”, veidos infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
bērniem ar FT. Kopumā, investējot gandrīz 800 tūkstošus eiro Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un valsts un pašvaldību finansējuma, Talsu novadā taps “Atelpas brīdis”, 
Ventspilī un Kuldīgas novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs, savukārt Aizputes un 
Saldus novados taps sociālās rehabilitācijas centrs, tādējādi radot iespēju saņemt 
dažādus sociālos pakalpojumus aptuveni vēl vismaz 185 bērniem ar FT. Šobrīd 



pašvaldības turpina darbu pie projektu sagatavošanas, lai infrastruktūras risinājumi būtu 
pieejami tās iedzīvotājiem pēc iespējas drīzāk.  
 
Par deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē 
 
Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas reģions 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes 
centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  Valsts mērogā 
deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā 
Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. 
 
Šī procesa ietvaros tika izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plāns 2017.-2020.gadam, kā arī tiek veikta regulāra plāna ieviešanas uzraudzība, tai 
skaitā sagatavojot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 
2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējumu.   
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā 
ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona 
mājas lapā. 

 
Informāciju sagatavoja: Laura Homka, Kurzemes plānošanas reģiona un projekta 
“Kurzeme visiem”, sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: 
Laura.homka@kurzemesregions.lv  

 

 

 

 
 
Informācija ievietota 2020. gada 8. jūnijā 
 

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.7 
 
Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un 
izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc 
turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem 
ikdienā jāsaskaras. 
 
Mīts Nr.7: Visi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir intelektuāli neattīstīti, dumji un 

neprognozējami! 
 

file://///10.34.20.229/Visiem/PUBLIC/SAMD_LPR/Kurzeme_visiem/www.kurzemevisiem.lv
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Patiesībā, ne vienmēr garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir saistīti ar cilvēka 
intelektuālajām spējām. GRT bieži vien nav nekādas saistības ar cilvēka prātu un gudrību. 
Ar GRT diagnozēm ir bijuši vairāki pasaulē atzīti ģēniji. Piemēram, Vofgangs Amadejs 
Mocarts, Alberts Einšteins, Īzaks Ņūtons, Čārlzs Darvins, Sokrats un citi. 
 
Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties 
Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-
stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem  
Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: 
www.cilveksnevisdiagnoze.lv. 
 
Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: 
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-
traucejumiem 

 

 

 

 
 
 
 

Informācija ievietota 2020. gada 19. maijā 
 

Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē 
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Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo 
pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks -  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu 
sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir 
dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais 
deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.  
 
“Deinstitucionalizācijas process Kurzemē sekmīgi turpinās, ko apliecina arvien plašākas 
iespējas  saņemt sev nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Esam 
pateicīgi pašvaldībām par sadarbību un ieguldījumu sociālo dienestu kapacitātes 
attīstīšanā, pakalpojumu dažādošanā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un alternatīvu 
risinājumu meklēšanā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar garīga rakstura 
traucējumiem ievietošanai institūcijās,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta 
“Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone - Slava.  
 
Kopumā šobrīd Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir reģistrēti un sociālos 
pakalpojumus Kurzemes reģionā sniedz vairāk nekā 43 pakalpojumu sniedzēji 73 
pakalpojuma sniegšanas vietās, lielāko SBSP daudzveidību nodrošinot bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (FT) un personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 
Joprojām nozīmīgu atbalstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām savu iespēju robežās 
nodrošina visu Kurzemes pašvaldību sociālie dienesti, vairākās pašvaldībās pieejamo 
sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas un klāstu bagātina arī nevalstiskās organizācijas. 
Tāpat joprojām lielākais pakalpojumu sniegšanas vietu skaits ir lielākajās Kurzemes reģiona 
pašvaldībās – Liepājas un Ventspils pilsētās, kā arī Kuldīgas, Saldus un Talsu novados. 
Jāatzīmē, ka Saldus novadā ir lielākais SBSP sniegšanas vietu skaits Kurzemes reģionā, jo 
pašvaldība  savu pagastu teritorijās izveidojusi vairāk nekā 10 dienas centrus.   
 
Visās Kurzemes reģiona pašvaldībās sociālie dienesti saviem iedzīvotājiem nodrošina 
sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī aprūpes mājās pakalpojumus 
(šie pakalpojumi iepriekš visur nebija pieejami). Atsevišķu pašvaldību sociālo dienestu 
pakļautībā ir vairākas pakalpojumu sniegšanas vietas, kur iedzīvotājiem tiek piedāvāts 
daudzveidīgāks pakalpojumu klāsts. Kopumā Kurzemes reģiona pašvaldību sociālajos 
dienestos gadā tiek vidēji apkalpotas 22 personas ar GRT un 18 bērnu ar FT ģimenes – 
lielākās pašvaldībās apkalpoto cilvēku skaits var ievērojami pārsniegt mazākās pašvaldībās 
apkalpoto cilvēku skaitu. Savukārt Nevalstiskās organizācijas pārsvarā nodrošina sociālās 



rehabilitācijas (tai skaitā pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta dienas aprūpes centros 
vai ģimenes atbalsta centros) un sociālās aprūpes pakalpojumus, tai skaitā arī bērnu ar 
smagiem FT vecākiem tik nozīmīgo “Atelpas brīdi”. 
“Ievērojamu ieguldījumu SBSP pieejamībā sniedzis arī Kurzemes plānošanas reģiona 
īstenotais projekts “Kurzeme visiem”. Tā ietvaros ir ne tikai izstrādāts Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kas paredz darbības ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanu dzīves vietā personām ar 
invaliditāti un bērniem ar FT, bet arī tiek kompensēta sociālo pakalpojumu sniegšana 
personām ar GRT, bērniem ar FT un viņu vecākiem. Kopš projekta uzsākšanas 2016.gadā 
esam kompensējuši sociālo pakalpojumu saņemšanu tuvāk dzīvesvietai kopumā 330 
cilvēkiem - 67 personām ar GRT,  158 bērniem ar FT un 105 bērnu ar FT vecākiem,” norāda 
S.Miķelsone – Slava. 
 
Vēl lielākas iespējas saņemt SBSP tuvāk dzīvesvietai būs pēc deinstitucionalizācijas plānā 
paredzētās infrastruktūras izveides, lai sniegtu sociālos pakalpojumus personām ar GRT, 
bērniem ar FT un bērniem no sociālās aprūpes centriem. Infrastruktūras uzlabošana tiks 
veikta 10 pašvaldībās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un valsts un 
pašvaldību līdzekļiem par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljonu eiro apmērā. Šobrīd 
pašvaldības turpina darbu pie projektu sagatavošanas, lai infrastruktūras risinājumi būtu 
pieejami tās iedzīvotājiem pēc iespējas drīzāk.  
 
Par deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē 
 
Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas reģions 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes 
centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  Valsts mērogā 
deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā 
Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. 
 
Šī procesa ietvaros tika izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plāns 2017.-2020.gadam, kā arī tiek veikta regulāra plāna ieviešanas uzraudzība, tai skaitā 
sagatavojot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. 
gadam ieviešanas progresa izvērtējumu.   
 
Par projektu “Kurzeme visiem” 
 
Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona 
mājas lapā. 
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Informāciju sagatavoja: 
 
Laura Homka 
Kurzemes plānošanas reģiona un projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregions.lv  
 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2020. gada 30. aprīlī 

 
 

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT 
 
 

 
 
Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu 
un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības 
locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar 
kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras. 
 
Patiesībā, atšķirībā no COVID-19, kā lipīguma dēļ šobrīd ievērojam dažādus pulcēšanās 
ierobežojumus, garīga rakstura traucējumi – psihiskas saslimšanas, piem., depresija, 
veģetatīvā distonija, vai garīgās attīstības traucējumi, piem., Dauna sindroms, autisms, 
nav un nevar būt lipīgi! 
 
Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties 

mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv


Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-
un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem  
 
Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: 
www.cilveksnevisdiagnoze.lv. 
 
Savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: 
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-
traucejumiem 

 

 

 
 

Informācija ievietota 2020. gada 27. februāris 

Skrundā pārrunā atbalsta sniegšanu personām ar garīga rakstura 

traucējumiem pārejai uz dzīvi ārpus institūcijas 

26. februārī uz tikšanos Skrundā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri - 

Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas pilsētas pašvaldības, lai 

pārrunātu sociālo mentoru piesaisti un atbalsta sniegšanas kārtību personām ar 

garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras pāries no institūcijas uz dzīvi 

sabiedrībā šo pašvaldību veidotajos grupu dzīvokļos. 

Tikšanās laikā tika pārrunāta atbalsta sistēmas nodrošināšana tām 35 personām ar 

GRT, kuras projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pāries no dzīves institūcijā uz 

pašvaldību jaunizveidotajiem grupu dzīvokļiem, nosakot atbildības jomas valsts 

sociālās aprūpes centriem (VSAC), pašvaldību sociālajiem dienestiem un sociālajiem 

mentoriem. Plānots, ka katrai personai ar GRT, kura projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros uzsāks dzīvi sabiedrībā ārpus institūcijas, tiks piesaistīts apmācīts sociālais 

mentors, kurš sadarbībā ar VSAC un pašvaldību sociālajiem dienestiem atbalstīs 

personu sagatavošanas procesā un pārejā uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, iedrošinot, 

palīdzot apgūt nepieciešamās zināšanas, kā arī darbojoties kopā, risinot dažādas 

ikdienas situācijas. 

Tikšanās noslēgumā Skrundas novada pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar ēku 

Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kur tiks izveidots grupu dzīvoklis. Plānots, ka 

pēc ēkas renovēšanas tajā dzīvos un ikdienā nepieciešamo atbalstu saņems 14 

personas ar GRT, no kurām 7 būs jau pašvaldībā dzīvojošas, savukārt 7 uzsāks dzīvi 

no institūcijas sabiedrībā. 

Saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 
2017. 

– 2020. gadam”, jauni sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

un to ģimenēm, personām ar GRT un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

kopumā tiks radīti 10 Kurzemes pašvaldībās – Aizputes, Kuldīgas, Priekules, 

Rucavas, Saldus, Skrundas, 

Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās. 

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
file:///C:/Users/Sintija/Downloads/www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem
https://kurzemevisiem.lv/pieejamais-atbalsts/pilngadigam-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem


Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un 

valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes 

plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem 

un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu 

www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā. 

Informāciju sagatavoja: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko 

attiecību speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv 

 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 22. janvāris 
 

 

 
Ventspilī pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes 

Šī gada 22. janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona 

īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību, valsts sociālās aprūpes 

centra “Kurzeme” un bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” pārstāvji, lai pārrunātu 

projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanā. Tikšanās laikā arī projekta partneri dalījās līdzšinējā 

pieredzē par infrastruktūras izveides gaitu atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās. 

Partneru tikšanās sākumā dalībnieki iepazinās ar Ventspils pieredzi sociālo 

pakalpojumu sniegšanā pilsētas iedzīvotājiem, sadarbību ar nevalstiskajām 

organizācijām (NVO) atbalsta nodrošināšanā personām ar GRT, kā arī plānotās 

infrastruktūras izveides gaitu. Ventspils pārstāvji uzsvēra, ka, izmantojot Eiropas 
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mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv
https://kurzemevisiem.lv/noderigi/kurzemes-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans/
https://kurzemevisiem.lv/noderigi/kurzemes-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans/


Savienības fondu piedāvātās iespējas, tiks uzlabota ne tikai sociālo pakalpojumu 

pieejamība, bet arī sakārtota pilsētas kultūrvēsturiskā vide. Ēkā Kuldīgas ielā taps 

dienas aprūpes centrs, kur sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus saņems bērni ar FT un personas ar GRT. Savukārt ēkā Vītolu ielā tiks 

veidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, lai dotu jaunas mājas bērniem un 

jauniešiem no bērnu sociālās aprūpes centriem. Par savu pieredzi un paveikto 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē pastāstīja arī citu 

pašvaldību pārstāvji. Jaunas infrastruktūras izbūve kopumā plānota 10 Kurzemes 

reģiona pašvaldībās – Aizputes, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, 

Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās, investējot Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējumu aptuveni 7,3 miljonus eiro 

apmērā. 

Tikšanās laikā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa informēja klātesošos 

par projekta ieviešanas aktualitātēm. Kopumā 2019. gadā 57 personas ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT), vairāk nekā 200 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 

(FT) un daļai bērnu arī vecāki saņēmuši no projekta apmaksātus pakalpojumus 14 

Kurzemes pašvaldībās. Viņa pateicās pašvaldībām, kurās projekta ietvaros jau tiek 

sniegti sociālie pakalpojumi, un aicināja būt vēl aktīvākiem gan sociālo pakalpojumu 

pieejamības veicināšanā, gan pašvaldības iedzīvotāju izglītošanā par projekta 

mērķgrupām un to iekļaušanos sabiedrībā. 

Dalībnieki pārrunāja arī KPR DI plāna īstenošanas uzraudzības kārtību, datu 

avotus un formas informācijas ieguvei un plānoto procesu, tostarp ziņojuma 

sagatavošanai. 

Tikšanās, kā ierasts, noslēdzās ar individuālām konsultācijām starp projekta 

partneriem un projekta vadības komandas dalībniekiem. 

Pasākuma darba materiāli: 

•  Darba kārtība; 

•  Projekta „Kurzeme visiem” īstenošanas aktualitātes; 

•  Ventspils pilsētas un Sociālā dienesta 

prezentācija. Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. To no 2015.–2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 

finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas 

reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts 

sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Vairāk informācijas par projektu tā mājaslapā: www.kurzemevisiem.lv vai 

Kurzemes plānošanas reģiona mājalapā 

Informāciju sagatavoja: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko 

attiecību speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv 
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Informācija ievietota 2020. gada 16. janvāris 
 

Uzsāk Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 

ieviešanas progresa izvērtēšanu 

2020. gada 15. janvārī uz tikšanos Kuldīgā pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona 

(KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa. Tās dalībnieki – KPR 

Administrācijas, Kurzemes pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji (NVO) - 

pārrunāja projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paveiktās un plānotās aktivitātes, kā arī 

pieņēma lēmumu par KPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu. 

Tikšanās sākumā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga kalniņa iepazīstināja ar 

projektā līdz šim paveikto un turpmāk plānotajām aktivitātēm DI procesa virzībai 

Kurzemes reģionā. Turpinājumā reģiona DI vadības grupa diskutēja par KPR DI plāna 

ieviešanas progresa izvērtēšanu, kā arī Kurzemes reģiona pašvaldību un NVO iesaisti 

procesā. Plānots, ka KPR DI plāna ieviešanas progresa izvērtēšanas ziņojums tiks 

sagatavots līdz 2020. gada 

1. aprīlim. 

Kurzemes plānošanas reģiona DI plāns 2017.–2020.gadam ir attīstības plānošanas 

dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un 

nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē, lai vismaz 288 bērniem ar FT un 

350 personām ar GRT būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai, savukārt 

35 personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāktu dzīvi 



pašvaldībās. 



Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupa ir izveidota, lai nodrošinātu DI 

procesa uzraudzību Kurzemes plānošanas reģionā. Tās dalībniekus ir apstiprinājusi 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome. Tajā darbojas: 3 Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvji, Kurzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītāja un projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, kā arī 3 pašvaldību 

pārstāvji un NVO pārstāvji projekta mērķa grupu interešu pārstāvniecībai. Ar KPR DI 

vadības grupas sastāvu var iepazīties projekta “Kurzeme visiem” mājas lapā. 

Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 

finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas 

reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts 

sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Vairāk informācijas par projektu tā mājaslapā: www.kurzemevisiem.lv vai 

Kurzemes plānošanas reģiona mājalapā 

Informāciju sagatavoja: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko 

attiecību speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 5. novembris 

 
Aicinām personas ar garīga rakstura traucējumiem izmantot projektā 

“Kurzeme visiem” pieejamo atbalstu 

 
Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 
pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem 
pakalpojumiem. 

 
Atgādinām, ka projekta apmaksāti pakalpojumi ir pieejami, ja ir veikta personas 
individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts izstrādātais atbalsta plāns un persona ir 
uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā 
dienestā. 

 
Liepājas sociālais dienests 
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, Liepāja LV-
3401 Plašāka informācija: Sociālais atbalsts 
un pabalsti 

 

Lai veicinātu personu ar GRT patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme 
visiem” ietvaros apmaksājam šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
saņemšanu: 

 
• aprūpi mājās; 

http://www.kurzemevisiem.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv
https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/socialais-atbalsts-un-pabalsti/
https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/socialais-atbalsts-un-pabalsti/


• īslaicīgu sociālo aprūpi; 
• speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu; 
• atbalsta grupas un grupu nodarbības; 
• pakalpojumus dienas aprūpes centros; 

• pakalpojumus specializētajās darbnīcās; 
• pakalpojumus grupu dzīvokļos. 

 
Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir psihiskas saslimšanas vai garīgās 
(intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt 
sevi, taču, saņemot nepieciešamo atbalstu, GRT netraucē cilvēkam dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. GRT ir depresija, šizofrēnija, Dauna sindroms, autisms, stresa 
radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi. 

 
Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, kas pamatojas uz individuālo 
vajadzību izvērtējumu. Kurzemē individuālās vajadzības izvērtētas un atbalsta plāni 
izstrādāti kopumā 326 personām ar GRT, savukārt pakalpojumus līdz šī gada 
novembrim saņēmušas 58 pašvaldībās dzīvojošās personas ar GRT. 

 
Projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu līdz 2023. gadam līdzfinansē Eiropas 
Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī 
pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu 
sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo 
personu skaitu. 

 
Vairāk informācijas par projektu un tajā pieejamajiem pakalpojumiem projekta 
mājaslapā: www.kurzemevisiem.lv 

 

Papildu informācija 

 
Inga Kalniņa 
Projekta “Kurzeme visiem” 
vadītāja Tālrunis: 27 008 743 
E-apsts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

 
 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 8. oktobrī 

Deinstitucionalizācijas projektā Liepājā iesaistīti vairāk nekā 120 

bērni un pieaugušie 

Septembra beigās Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā projekta “Kurzeme 

visiem” darba grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu 

Liepājā. DI procesā iesaistīti un izvērtēti pavisam 129 Liepājas iedzīvotāji - bērni ar 

http://kurzemevisiem.lv/
mailto:nga.kalnina@kurzemesregions.lv


dažādiem funkcionāliem traucējumiem (FT) un personas ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT). 

DI ir ilgstošs pārmaiņu process, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb 

institūcijās pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem 

vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. DI projektā iesaistītas valsts un 

pašvaldību institūcijas, 

sociālo pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā. 

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām. 

Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs Ainārs Bunka iepazīstināja darba 

grupu ar paveikto Liepājā kopš projekta īstenošanas sākuma un plānotajiem 

pasākumiem nākotnē. 

Saskaņā ar “Kurzemes plānošanas reģiona DI plānu 2017.–2023. gadam”, Liepājā 

sākti īstenot jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu 

ģimenēm, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 

Projekta «Kurzeme visiem» ietvaros pēc Sociālā dienesta pasūtījuma eksperti 

izvērtēja, kādi sociālie pakalpojumi nepieciešami 78 bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem. No bērnu vecākiem saņemti 50 iesniegumi par pakalpojumu 

sniegšanu bērniem ar FT un 

38 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu pašiem vecākiem vai bērnu 

likumiskajiem pārstāvjiem. 

Bērniem ar FT piešķirti dažādi pakalpojumi: fizioterapija, ergoterapija, Portidžas 

atbalsta sistēma, logopēda pakalpojumi, smilšu terapija utt. Bērnu vecākiem un 

likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināti psihologa, fizioterapeita un atbalsta grupas 

pakalpojumi. Bērni ar FT saņem arī “Aprūpe mājās” pakalpojumu - līdz četru gadu 

vecumam līdz 50 stundām nedēļā, no piecu līdz 18 gadu vecumam - līdz 10 stundām 

nedēļā. “Aprūpes mājās” pakalpojums piešķirts pieciem bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

Savukārt bērnu vecākiem ir iespēja izmantot “Atelpas brīža” pakalpojumu, kad 

bērni noteiktu laiku var uzturēties speciālistu uzraudzībā. Par “Atelpas brīža” 

pakalpojuma nepieciešamību no bērnu vecākiem saņemti 60 iesniegumi. 

Liepājā šo pakalpojumu nodrošina biedrība “Dižvanagi”. 

Projekta ietvaros Liepājā izvērtētas arī 50 personas ar GRT, no kurām divas 

jau saņēmušas Dienas centra pakalpojumu. Šobrīd desmit personas jau 

gadu saņem psihologa pakalpojumu. 

Plānots, ka tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu Kurzemē 

pakalpojumus saņems 288 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu 

ģimenes, kā arī 350 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas 

centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus. Bērniem, kas šobrīd vēl uzturas bērnu sociālās aprūpes centros, tiks 

radītas iespējas dzīvot jauniešu mājās vai saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus 

pakalpojumus. 

Lielākās projekta investīcijas Kurzemes reģionā plānotas Liepājā, kur nākamajā 



gadā plānots sākt būvēt divas jaunas mājas, kurās šobrīd Liepājas bērnunamā 

dzīvojošie bērni varēs dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Savukārt 

Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem plānots ierīkot 

specializētās darbnīcas, kurās ap 20 personām varēs apgūt un veikt dažādus 

vienkāršu darbus - sveču liešanu un papīra dizainu. Plānots ierīkot arī grupu 

dzīvokļus 16 cilvēkiem ar GRT. 

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts 2015. gada nogalē projekta 

„Kurzeme visiem” ietvaros, un tas tiks īstenots līdz 2023. gadam kā daļa no Latvijā 

notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt 

tādu sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu, 

tostarp bērnu skaitu. 

Plašāka informācija: kurzemevisiem.lv 

 
 
 
 

 

Informācija ievietota 2019. gada 2. oktobrī 
 

 

 

 

Pasākumos “Izaugt ģimenē” Kurzemē izglīto potenciālos aizbildņus, 

adoptētājus un audžuģimenes 

 

 
Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, 

projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz 

divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari “Izaugt ģimenē”. Uz pasākumu tiks 

gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, 

http://kurzemevisiem.lv/gimenes-ar-berniem-pavada-5-aizraujosas-dienas-piedzivojumu-akademija/


vai viesģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. 

Pasākumos ikvienam būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs 

un audžuģimene un kā par tādu kļūt, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu 

pieredzi. Izglītojošos pasākumus vadīs gan speciālisti, kas strādā ar bērnus 

uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā aprūpē uzņēmušas 

bez vecāku gādības palikušus bērnus. 

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu 

aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” un tie ir plānoti 

katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā. 

Pirmajos sarunu vakaros Liepājā 27. septembrī un Aizputē 30. septembrī 

kopumā piedalījušies 23 interesenti, savukārt oktobrī potenciālie aizbildņi, 

adoptētāji un audžuģimenes tiks aicinātas uz sarunu vakariem Priekulē, 

Rucavā un Mērsragā. 

Šobrīd plānotais sarunu vakaru norises kalendārs pieejams 

https://agenturakurzeme.lv un http://kurzemevisiem.lv mājaslapās. 

Informāciju sagatavoja: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko 

attiecību speciāliste, e-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv 
 

 
 
 

 

Informācija ievietota 2019. gada 20. septembrī 
 

Mērsragā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes 

Šī gada 17. septembrī uz tikšanos Mērsragā pulcējās projekta “Kurzeme visiem” 

vadības komanda un partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas aktualitātes, dalītos 

pieredzē un labajā praksē dokumentu noformēšanā. 

Sanāksmi atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, kura informēja 

par projekta aktualitātēm, paveikto vasaras periodā, kā arī turpmāk plānoto. Projekta 

ietvaros nepieciešamo atbalstu un sociālos pakalpojumus turpināja saņemt projekta 

https://agenturakurzeme.lv/
http://kurzemevisiem.lv/
mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv


mērķa grupas 

– bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecāki, kā arī personas ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT). Vasarā sekmīgi noslēgušās konsultācijas 

potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm, ko gada laikā vēlējās 

un saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai 

audžuģimeni. Lai turpinātu veicināt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu nonākšanu 

ģimenēs, projekta ietvaros potenciālo aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu 

iedrošināšanai no septembra līdz pat nākamā gada vasarai visās Kurzemes reģiona 

pašvaldībās tiks organizēti sarunu rīti un vakari. Augusta sākumā, lai veicinātu bērnu 

ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, tika organizēta nometne visai ģimenei – 

“ Piedzīvojumu akadēmija”, kur aktīvi, radoši un vērtīgi laiku pavadīja kopumā 30 

nometnes dalībnieki no visas Kurzemes. 

Turpinājumā par komunikācijas ar pašvaldības iedzīvotājiem nozīmību atgādināja 

projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka, savukārt ar labo praksi 

iepirkumu, līgumu un dokumentu noformēšanā iepazīstināja projekta “Kurzeme 

visiem” juriste Līga Neilande. 

Tikšanās laikā dalībnieki iepazinās arī ar Ventspils un Liepājas pilsētu un 

Mērsraga novada pašvaldības pieredzi projekta aktivitāšu ieviešanā un labo 

praksi dokumentu glabāšanā. 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. Tā ietvaros sociālos pakalpojumus var saņemt bērni ar 

invaliditāti un to vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 

2018.gadā “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 14 

Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar GRT, 154 bērni ar FT un 47 bērnu 

vecāki. 

Pasākuma dienas kārtība un prezentācijas pieejamas tiešsaistē 
 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Homka 

projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību 

speciāliste E-pasts: 

Laura.homka@kurzemesregions.lv 

 

 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2019. gada 23. jūlijā 
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Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plānā 

2019. gada 16. jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome 

apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) 

plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. 

Grozījumi bija nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot tajās dzīvojošo bērnu ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT) un pilngadīgu personu ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT) vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos darbus 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai. 

Veiktie grozījumi saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, tāpēc Kurzemē līdz 

2023. gadam 288 bērni ar FT un 350 personas ar GRT saņems nepieciešamos 

sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, 

savukārt 35 personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāks dzīvi 

pašvaldībās. 

2017. gadā izstrādātais un pērn apstiprinātais Kurzemes plānošanas reģiona DI 

plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē, lai 

bērniem ar FT un personām ar GRT būtu pieejams nepieciešamais atbalsts, 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu 

dzīvesvietai. 

Ar grozīto Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu un tajā 

iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem iespējams iepazīties tiešsaistē. 

Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas 

reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 

sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības 

ministrija un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un 

Rīgas plānošanas reģionos. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Homka, Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību 

speciāliste E-pasts: Laura.homka@kurzemesregions.lv 

 

 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 25. jūnijā 

 

Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, 

adoptētājus un audžuģimenes 

“Kas nepieciešams un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt bērnam labi un komfortabli 

iejusties ģimenes vidē?” – ar šādu jautājumu pie speciālistiem bezmaksas 

https://www.kurzemesregions.lv/apstiprinati-grozijumi-kurzemes-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plana/
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konsultācijās 7 Kurzemes pašvaldībās vērsušies potenciālie aizbildņi, adoptētāji un 

audžuģimenes. 

Lai veicinātu bērnu skaita samazināšanos institūcijās un to nonākšanu ģimenēs, 

iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas tika 

nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros. Konsultācijas gada laikā vēlējās un saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies 

par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni. 

“Bieži no kļūšanas par aizbildi, adoptētāju vai audžuģimeni attur nevis finansiāli 

iemesli, bet gan uztraukums un bailes no nezināmā, piemēram, neskaidrības par 

likumisko procesu norisi. Tāpēc sadarbībā ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” 

no pērnā gada aprīļa līdz šī gada jūnijam nodrošinājām iespēju interesentiem 

konsultēties ar 3 speciālistiem – psihologu, sociālo darbinieku un juristu, kuri ar 

savām zināšanām un pieredzi var sniegt nozīmīgu atbalstu,” skaidro Inga Kalniņa, 

Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja. 

Visbiežāk no piedāvātajiem speciālistiem potenciālie aizbildņi, adoptētāji un 

audžuģimenes izvēlējušies konsultēties ar psihologu – kopumā sniegtas 28 

konsultācijas 49 stundu garumā. Šī speciālista atbalsts galvenokārt bijis 

nepieciešams, lai censtos pārvarēt satraukumu par bērna ienākšanu ģimenē vai 

saņemtu atbildes par pieņemamā bērna audzināšanu un savstarpējām attiecībām. 

Savukārt 17 konsultācijās ar sociālo darbinieku 28 stundu garumā lielākoties runāts 

par bērna dažādajiem vajadzību līmeņiem un to, kā sniegt bērnam nepieciešamo 

atbalstu, pelnīto uzmanību un patiesu maigumu. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji un 

audžuģimenes devušies arī pie jurista, lai kopumā 14 konsultācijās 28 stundu garumā 

runātu par jautājumiem, kas saistīti ar juridisko atbildību par bērnu. 

“Konsultāciju apmeklētāji norādījuši, ka ir saņēmuši noderīgu informāciju gan par 

to, kā noris process bērna uzņemšanai ģimenē, gan ar ko sākt. Tas dod cerību, 

ka mums izdevies spert nelielu soli, lai bērnu skaits institūcijās tomēr 

samazinātos,” piebilst. 

I.Kalniņa. 

Potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm arī turpmāk būs 

pieejams atbalsts. Kurzemē pašlaik darbojas 4 Ārpusģimenes atbalsta centri – 

Kuldīgā, Liepājā, Talsos un Ventspilī, kas nodrošina apmācības un sniedz 

psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem. 

Savukārt projekta “Kurzeme visiem” ietvaros atbalsts turpmāk tiks nodrošināts, 

organizējot informatīvus, izglītojošus un motivējošus pasākumus. “Konsultācijās 

potenciālie aizbildņi un audžuģimenes ir norādījuši, ka vēlētos satikt esošās 

audžuģimenes un uzklausīt viņu vērtīgo pieredzi. Arī mēs uzskatām, ka jau esošie 

aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes var sniegt nozīmīgu atbalstu un iedrošinājumu, 

lai izšķirīgais lēmums – uzņemt bērnu savā ģimenē – tiktu pieņemts. Šobrīd veicam 

nepieciešamos gatavošanās darbus, lai jau drīzumā Kurzemē šādas tikšanās varētu 

organizēt,” noslēgumā piezīmē I. Kalniņa. 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 

finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas 

reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts 



sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par “Kurzeme visiem” var uzzināt: 

www.kurzemevisiem.lv 

Izziņai: 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar biedrību “Piecas izaugsmes 

formulas” kopumā sniegtas 59 (28 psihologa, 14 jurista un 17 sociālā darbinieka) 

konsultācijas 105 stundu apjomā 27 potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un 

audžuģimenēm 7 Kurzemes pašvaldībās – Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas, Saldus 

un Talsu novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās. 

 
Informāciju sagatavoja: 
Laura Homka 

Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregio
ns.lv 
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Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie 

pakalpojumi 

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros ir pieejami vairāki apmaksāti sociālie pakalpojumi, kuriem 

var pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Vēršam uzmanību, ka sociālās 

aprūpes pakalpojumi pieejami ikvienam Kurzemē dzīvojošam bērnam ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT), kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, 

savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami projektā jau iepriekš 

izvērtētajiem bērniem. 

Kurzemes bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejami sociālās aprūpes 

pakalpojumi gan bērna dzīvesvietā, gan pie “atelpas brīža” pakalpojuma sniedzēja. 

Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam pieejams līdz 50 

stundām nedēļā un 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā. 

Savukārt projekta apmaksātu “atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu 

bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā. Līdz 

šim aprūpes pakalpojumam pieteikušās 25 un “atelpas brīža” pakalpojumam - 46 

bērnu ģimenes. 

http://www.kurzemevisiem.lv/
mailto:Laura.homka@kurzemesregions.lv
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Projekta ietvaros līdz šim jau izvērtētajiem 277 bērniem ar FT ir iespēja izmantot 

apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši katram bērnam 

izstrādātajā individuālajā atbalsta plānā norādītajam. Turklāt pašlaik vecākiem ir 

iespēja izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, pie kura bērns varētu saņemt 

nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Līdz šim iespēju saņemt 

pakalpojumus projekta ietvaros izmantojuši aptuveni puse izvērtēto bērnu ar FT 

ģimeņu un visbiežāk pieprasīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju 

veidā. 

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālos pakalpojumus, 

vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. 

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un 

informē par pakalpojumu piešķiršanu. 

Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem pakalpojumiem aicinām 

sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu. 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. Tā ietvaros sociālos pakalpojumus var saņemt bērni ar 

invaliditāti un to vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). 

2018.gadā “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 14 

Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar GRT, 154 bērni ar FT un 47 bērnu 

vecāki. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregio
ns.lv 

 
 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2019. gada 2. aprīlī 

Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā “Kurzeme 
visiem” pieejamos pakalpojumus 
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2018. gadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT), 154 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 47 bērnu 

vecāki. Tas ir ievērojams pieaugums, jo 2017. gadā 5 Kurzemes pašvaldībās projekta 

ietvaros sociālie pakalpojumi tika sniegti 1 personai ar GRT, 28 bērniem ar FT un 1 

bērna vecākiem vai audžuvecākiem. 

“2018. gadā, pateicoties “Kurzeme visiem” vadības komandas ciešai sadarbībai ar 

pašvaldībām, mums izdevās panākt, ka par projektā pieejamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem Kurzemē ir informēti un tos saņem arvien vairāk personas ar GRT, 

bērni ar 

FT un viņu vecāki. Arī šogad turpinām darbu, lai sabiedrībā balstīti sociālie 

pakalpojumi dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu 

vēl pieejamāki,” stāsta projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa. 

Projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 

Kurzemē 2018. gadā uzsākta 9 pašvaldībās un šobrīd tos saņem 14 Kurzemes 

pašvaldību iedzīvotāji – Aizputes, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, 

Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā 

arī Liepājas un Ventspils pilsētās. 

Projekta apmaksātie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētām personām ar GRT, 

kurām izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Kopumā no 326 izvērtētajām personām ar 

GRT 107 dzīvoja valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) un 219 dzīvoja pašvaldībā, 

no tām iespēju saņemt pakalpojumus projekta ietvaros līdz šim izmantojušas 50 

personas. Pilngadīgas personas ar GRT pērn projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 

visbiežāk apmeklējušas grupu nodarbības un saņēmušas speciālistu konsultācijas 



pie psihologa, sociālā darbinieka un/vai ergoterapeita. Divas personas izmantojušas 

arī pakalpojumus dienas aprūpes centrā. VSAC dzīvojošās personas pakalpojumus 

varēs izmantot pēc nepieciešamās infrastruktūras izveides un pārejas uz dzīvi 

sabiedrībā. 

Projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Kurzemē var saņemt līdz 

šim izvērtētie 277 bērni ar FT, kuriem “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts 

individuālais atbalsta plāns un “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus, ja 

bērnam ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. 2018.gadā piedāvāto 

iespēju izmantoja aptuveni puse izvērtēto bērnu ģimeņu un visbiežāk saņemti 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju veidā. Savukārt aprūpes 

pakalpojumu izmantoja 20 un “atelpas brīža” pakalpojumu – 44 bērnu ģimenes. 

2018. gadā projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 

arī 47 vecāki, kuri visbiežāk piedalījušies izglītojošās atbalsta grupās, saņēmuši 

psihologa konsultāciju vai apmeklējuši fizioterapiju. 

2018. gadā tika īstenotas arī citas nozīmīgas projekta aktivitātes. Februārī un 

novembra sākumā notika divi pieredzes apmaiņas braucieni Kurzemes pašvaldību, 

esošo un potenciālo sociālo pakalpojumu sniedzēju un mediju pārstāvjiem, lai 

iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi citos reģionos 

un pārņemtu labāko praksi sociālo pakalpojumu nodrošināšanā Kurzemē. Tāpat 

vasaras mēnešos jūlijā un augustā tika organizētas integrējošās nometnes, kur 

ģimenes un ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši dažādās aktivitātēs 

pavadīja vairākas aizraujošas dienas. Savukārt oktobrī tika apstiprināts “Kurzemes 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020. gadam” un šobrīd 

pašvaldības turpina darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamās infrastruktūras pilnveides. 

 
Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. To no 2015.–2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 

finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas 

reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts 

sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Homka 
Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
Laura.homka@kurzemesregio
ns.lv 
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Informācija ievietota 2019. gada 28. martā 

 

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas 

turpmākajiem darbiem 

27. martā Talsos uz šogad pirmo tikšanos pulcējās Kurzemes reģiona īstenotā 

projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra 

“Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar 

Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” un tās jaunās struktūrvienības - 

Ģimeņu atbalsta centra - darbību. 

Tikšanās laikā projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē par sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērnu ar FT vecākiem. 

Par projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātēm, jau paveikto un vēl 

paveicamo stāstīja Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa. 

Kopumā 2018. gadā vairāk nekā 150 bērni ar FT un 47 viņu vecāki, kā arī 50 

personas ar GRT saņēmušas no projekta apmaksātus pakalpojumus 14 Kurzemes 

pašvaldībās. Viņa pateicās pašvaldībām, kurās projekta ietvaros jau tiek sniegti 

sociālie pakalpojumi, un aicināja būt vēl aktīvākiem, lai vēl vairāk kurzemniekiem būtu 

iespēja izmantot projektā pieejamos pakalpojumus. 

Tikšanās dalībnieki ar interesi klausījās Kuldīgas novada pašvaldības pieredzi par 

atbalsta grupu nodarbību organizēšanu personām ar GRT. Kā uzsvēra Kuldīgas 

novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Ineta Eņģele, atbalsta grupu 

nodarbības bija vērstas uz izaugsmi, lai to dalībnieki var iekļauties sabiedrībā. To 

laikā 6 personas ar GRT mācījās pazīt emocijas un tās izteikt, veidot saskarsmi ar 

citiem, kā arī par dažādām ikdienai nozīmīgām tēmām, piemēram, iepirkuma 

saraksta veidošanu un citām. Kā norādīja I. Eņģele, dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja 

nodarbības, tāpēc šobrīd turpinās darbs, lai nodrošinātu atbalsta grupas darbību 

personām ar GRT arī 2019.gadā. 

Savukārt vērtīgā pieredzē par pakalpojumu sniegšanu projekta “Kurzeme ietvaros” 

bērniem ar FT un viņu vecākiem dalījās Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 

sociālo pakalpojumu daļas vecākā sociālā darbiniece Kristīna Šaripo. Viņa uzsvēra, 

ka jāizmanto dažādi informācijas kanāli, lai sasniegtu vecākus un informētu par 



pieejamajām atbalsta iespējām projektā un ārpus tā, un īpaši nozīmīgs ir 

personiskais kontakts, uzrunājot un motivējot vecākus izmantot projektā pieejamos 

sociālos pakalpojumus. 

Ar Ģimeņu un bērnu attīstības centru “Brīnumiņš” un tā darbību iepazīstināja tā 

dibinātāja un vadītāja Agnese Kviese. Viņa pastāstīja, kā no nodarbībām pašiem 

mazākajiem “Brīnumiņš” izaudzis par dienas aprūpes centru bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām un pērnā gada decembrī kļuvis arī par Ģimeņu atbalsta 

centru. Šobrīd “Brīnumiņa” dienas aprūpes centrā atbalstu regulāri saņem 36 bērni 

un jaunieši ar invaliditāti gan no Talsu novada, gan arī citiem tuvākajiem novadiem. 

Tikšanās dalībnieki iepazinās ar jaunajām, daudz plašākām “Brīnumiņa” telpām, uz 

kurām centrs pārcēlās šī gada sākumā, un A. Kviese pastāstīja par dažādajiem 

pakalpojumiem, kas “Brīnumiņā” pieejami, piemēram, smilšu un spēļu terapijas, 

canis terapija, fizioterapija un citas, un ieskicēja ģimeņu un bērnu attīstības centra 

turpmākos plānus. Savukārt kopš Ģimeņu atbalsta centra dibināšanas izdevies 

piesaistīt jau 7 jaunas audžuģimenes un aprīlī tiks uzsāktas pirmās apmācības 

potenciālajām audžuģimenēm. “Brīnumiņš” sagaida, ka pēc tām ģimeni varētu iegūt 

15 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni. 

Par projektu 

Kurzemē projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek palielināta ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem. To no 01.07.2015. līdz 31.12.2023. gadam īsteno 

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes 

centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Latvijā sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā 

– Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. 

Vairāk par projektu: www.urzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā. 

 

Papildu informācijai: 
Laura Homka 

projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 
 

 

 
 

 

Informācija ievietota 2019. gada 13. februārī 

Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un 

audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas 

http://www.urzemevisiem.lv/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv


sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa, vai 

apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru 

bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts 

individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā 

nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023. 

gadam. 

Kopumā Kurzemē līdz šim izvērtēti un individuāli atbalsta plāni izstrādāti 277 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Iespēju projekta ietvaros saņemt 

bezmaksas sociālos pakalpojumus Kurzemē pašlaik izmantojis 41 vecāks Liepājā, 

kā arī Aizputes, Grobiņas, Kuldīgas un Talsu novados. 

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, vecākiem jādodas uz savas 

pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Vecāki paši var izvēlēties gan 

sev nepieciešamos pakalpojumus, gan vēlamos pakalpojumu sniedzējus, vai arī 

izmantot sociālā dienesta ieteikumus. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības 

sociālais dienests izvērtē bērna un vecāku atbilstību pakalpojumu piešķiršanas 

nosacījumiem un, ja viss atbilst, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu. 

Sociālais dienests informē vecākus par pakalpojuma saņemšanas laiku un iespējām. 

Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem pakalpojumiem aicinām sazināties ar 

 savas pašvaldības sociālo dienestu vai projekta kontaktpersonu savā pašvaldībā. 

Papildu informācijai: Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem”, sabiedrisko 

attiecību speciāliste, e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 
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Informācija ievietota 2019. gada 8. februārī 

Labklājības ministrija pateicas par ieguldījumu sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu attīstībā 

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un 

pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. 

Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un 

laika periodā līdz 2018. gada 31. decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT) un 285 personām ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT). 

LM norāda: “Paveiktais ir veicinājis ne tikai snieguma ietvara uzraudzības rādītāju 

izpildi, bet arī, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar 

GRT un bērniem ar FT, sniedz palīdzību un atbalstu Latvijas neaizsargātākajām 

sabiedrības grupām un lauž aizspriedumus un aplamus stereotipus par šo cilvēku 

spējām sekmīgi iekļauties sabiedrībā. Esam patiesi gandarīti, ka ar savu nesavtīgo 

darbu veicināt humānas, iekļaujošas un mūsdienīgas sabiedrības veidošanos.” 

LM pateicību saņēmušas septiņas lielas un mazas Kurzemes reģiona 

pašvaldības – Liepājas un Ventspils pilsētas, kā arī Kuldīgas, Rucavas, Saldus, 

Skrundas un Talsu novadi. 

Kurzemē ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem tiek palielināta projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros. To īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 

pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 

“Kurzeme”. Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē 

Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, 

Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. 

Informāciju 

sagatavoja Laura 

Homka 
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Informācija ievietota 2018. gada 28. decembrī 
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Iepazīstina ar deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu Liepājā 

Šā gada nogalē Liepājas pilsētas Sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” darba 

grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā. 

Saskaņā ar “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 

2023. gadam”, kurš apstiprināts 2018. gada 5. oktobrī, Liepājā sākti īstenot jauni 

pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), viņu ģimenēm, personām 

ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. 

Projekta Liepājas pašvaldības koordinators Ainārs Bunka iepazīstināja darba grupu 

ar paveikto Liepājā, sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Liepājas pilsētas Sociālajā dienestā projekta «Kurzeme visiem» ietvaros tika 

izvērtēti 79 bērni ar FT. 

Šobrīd ir saņemti: 

• 47 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT, 

• 30 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu bērnu ar FT likumiskajiem 
pārstāvjiem. 

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piešķirti nepieciešamie pakalpojumi: 

reitterapija, fizioterapija, ergoterapija, baseins, ūdens procedūras, Portidžas atbalsta 

sistēma, logopēda pakalpojumi, mūzikas terapija, audiologopēds, smilšu terapija. 

Bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem tiek piešķirti psihologa un atbalsta 

grupas pakalpojumi. 

Pakalpojumus bērni saņēmuši Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, SIA 

«Sanare – KRC Jaunķemeri», SIA «Liepājas reģionālā slimnīca», AS «Veselības 

centru apvienība», biedrībā «Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija», 

nevalstiskajās organizācijās, piem., biedrībā “Dižvanagi” un citur. 

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem arī “Aprūpes mājas” pakalpojumu – 

līdz 4 gadu vecumam līdz 50 stundām nedēļā, no 5 – 17 gadu vecumam - līdz 10 

stundām nedēļā. 

Bērnu vecākiem ir iespēja izmantot arī “Atelpas brīža” pakalpojumu, kad bērni 

noteiktu laiku var uzturēties speciālistu uzraudzībā. Līdz 2018. gada 7. decembrim 

Liepājā saņemti 36 iesniegumi par šī pakalpojumu nepieciešamību. 

Projekta ietvaros Liepājā izvērtētas 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem. 

Šobrīd saņemti astoņi iesniegumi par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu 

mērķagrupai, divas personas saņēmušas dienas centra pakalpojumu. 

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu Kurzemē 

pakalpojumus saņems 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to ģimenes, 

kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, 

specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus 198 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm un 341 

personai ar garīga rakstura traucējumiem. Vismaz 58 bērniem, kas šobrīd uzturas 

bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), tiks radītas iespējas dzīvot jauniešu mājās 



vai saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus. 

Jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, 

personām ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem 

bērniem tiks radīti 11 Kurzemes pašvaldībās. Lielākās investīcijas plānotas Liepājā, 

kur tiks uzcelts jauns māju komplekss, kurā bērni no aprūpes centriem varēs 

uzturēties nelielās grupu mājās un jauniešu mājā, tā dzīvojot ģimeniskai videi 

pietuvinātos apstākļos. Liepājā plānots ierīkot arī specializētās darbnīcas un grupu 

dzīvokļus cilvēkiem ar GRT. 

Kopumā visu KPR DI plānā iekļauto vajadzību apzināšanai un pakalpojumu 

plānošanai tika veikta pieteikto personu un bērnu individuālus vajadzību 

izvērtēšana, noteikti un ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām 

apspriesti iespējamie risinājumi pakalpojumu nodrošināšanai. 

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts projekta „Kurzeme 

visiem” ietvaros, kas tiek īstenots līdz 2023. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā 

deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo 

personu tostarp bērnu skaitu. Vairāk: http://kurzemevisiem.lv/. 

Informāciju 

sagatavoja Gunta 

Jākobsone 
Liepājas pilsētas Sociālais dienests 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Tālrunis: 
29106561 
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv 
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV -3401 

 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 21. decembrī 

Deinstitucionalizācijas plāns Kurzemei: infrastruktūras risinājumi un 

pilnveidoti sociālie pakalpojumi 

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, Kurzemē 

pakalpojumus saņems 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to ģimenes, 

kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, 

specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus 198 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm un 341 

personai ar garīga rakstura traucējumiem. Vismaz 58 bērniem, kas šobrīd uzturas 

bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC), tiks radītas iespējas dzīvot jauniešu mājās 

vai saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus. 

http://kurzemevisiem.lv/
mailto:gunta.jakobsone@liepaja.lv


Saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 
2017. 

– 2020. gadam” (turpmāk – KPR DI plāns), jauni pakalpojumi bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks radīti 11 Kurzemes 

pašvaldībās. Lielākās investīcijas plānotas Liepājā, kur tiks uzcelts pilnīgi jauns 

māju komplekss, kurā 36 bērni no aprūpes centriem varēs uzturēties nelielās grupu 

mājās un jauniešu mājā, tā dzīvojot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. 

Ventspilī plānots vērienīgs projekts, kur izremontētās telpās būs pieejami jau šobrīd 

ļoti pieprasītie Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” 

sniegtie pakalpojumi. Plašākās telpas dos iespēju sniegt daudzveidīgus 

pakalpojumus 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centrā 

tiks radīti apstākļi arī 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem pavadīt saturīgi 

laiku, saņemt rehabilitācijas pakalpojumus un iegūt ikdienai noderīgas prasmes, lai 

spētu labāk iekļauties sabiedrībā. 

Arī Talsos, Saldū un Kuldīgā ir rasti kompleksi risinājumi dažādām iedzīvotāju 

grupām. Piemēram, Talsos, paplašinot un modernizējot esošās telpas, tiks 

izveidoti ērti grupu dzīvokļi novadniekiem ar garīga rakstura traucējumiem, tiks 

organizētas specializētas darbnīcas, kurās būs iespēja apgūt darbam 

nepieciešamas iemaņas, tiks izveidota jauniešu māja. Tiks arī paplašināts 

pakalpojumu klāsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Arī tādas mazās pašvaldības kā Skrunda un Rucava ir aktīvi iesaistījušās 

deinstitucionalizācijas procesā, paredzot īstenot vairākus jaunus pakalpojumus savu 

iedzīvotāju labklājībai. Piemēram, Skrundā, daudzdzīvokļu mājā izvietosies grupu 

dzīvokļi un netālu esošajā ēkā - dienas centrs personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. Domājot par sociālā pakalpojuma saņēmēju ērtībām, plānots uzlabot 

piekļuvi telpām. 

Kopumā visu KPR DI plānā iekļauto vajadzību apzināšanai un pakalpojumu 

plānošanai tika veikta pieteikto personu un bērnu individuālus vajadzību 

izvērtēšana, noteikti un ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām apspriesti 

iespējamie risinājumi pakalpojumu nodrošināšanai. Interese par KPR DI plāna 

izstrādi bija liela, piemēram, tā izstrādes laikā tika saņemti vairāk nekā 500 

ierosinājumi un komentāri. Iesaistīto pušu kopīgās diskusijās tika rasti 

pieņemamākie risinājumi, kas ļaus spert būtisku soli uz priekšu centienos 

nodrošināt mūsdienīgu sociālo pakalpojumu pieejamību visiem. 
 

Izvēlēto risinājumu 

teritoriālais plāns bērniem 

ar FT 

Izvēlēto risinājumu teritoriālais 

plāns bērniem no BSAC 

Izvēlēto risinājumu teritoriālais 

plāns personām ar GRT 



 

 

Informāciju sagatavoja: 

SIA „SAFEGE BALTIJA” 

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts projekta „Kurzeme 

visiem” ietvaros, kas tiek īstenots līdz 2023. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā 

deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo 

personu tostarp bērnu skaitu. Vairāk: http://kurzemevisiem.lv/. 
 

 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2018.gada 10. oktobrī 

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns 

Šī gada 5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības 

padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 

plānu 2017.– 2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās 

infrastruktūras attīstību Kurzemē. 

“Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 

miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu. Ar šo 

ievērojamo investīciju apjomu Kurzemes pašvaldības uzlabos sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Kurzemē un 11 Kurzemes pašvaldībās arī veidos un 

Avots: KPR DI plāns, SIA “Safege Baltija” 

http://kurzemevisiem.lv/


attīstīs infrastruktūru. Plāna 

apstiprināšana ir nozīmīga gan mums kā deinstitucionalizācijas procesa virzītājiem 

Kurzemes reģionā, gan visai sabiedrībai, jo esam par soli tuvāk, lai ikviens cilvēks 

varētu sabiedrībā dzīvot iespējami pilnvērtīgu dzīvi,” stāsta Evita Dreijere, Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijas vadītāja. 

Kurzemē deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai kopumā no Eiropas Sociālā fonda 

ar valsts līdzfinansējumu tiks investēti 6,6 miljoni eiro sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pilnveidei un apmaksai visās 20 Kurzemes pašvaldībās. Savukārt par 

kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoni eiro apmērā ar Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējumu un valsts un pašvaldību līdzekļiem plānā paredzēti 

infrastruktūras uzlabošanas risinājumi 11 Kurzemes pašvaldībās - Aizputes, 

Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils 

novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās. 

“Deinstitucionalizācijas plāna izstrādē sadarbojāmies ar visām reģiona pašvaldībām, 

lai izvēlētie sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu risinājumi pēc iespējas labāk 

atbilstu Kurzemes iedzīvotāju vajadzībām. Arī turpmāk būsim atbalsts pašvaldībām, 

lai mazinātos to bērnu un pieaugušo skaits, kam jādzīvo institūcijās, tai skaitā lai 

valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 29 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem sāktu dzīvi pašvaldībā. 

Tāpat turpināsim darbu, lai Kurzemē dzīvojošie 288 bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem un 350 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņemtu 

nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai 

dzīves vietai,” skaidro Kurzemes plānošanas reģiona projekta ”Kurzeme visiem” 

vadītāja Inga Kalniņa. 

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns ir attīstības plānošanas 

dokuments, kur noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes pašvaldībās, lai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem radītu tādu vidi un sociālo 

pakalpojumu sistēmu, kas novērstu viņu nonākšanu institūcijās, tā vietā nodrošinot 

viņiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Ar Kurzemes reģiona 

deinstitucionalizācijas plānu un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem 

iespējams iepazīties šeit. 

Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas 

reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu 

sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. 

Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības 

ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un 

Rīgas plānošanas reģionos. 

Papildu informācijai: 

Laura Homka 
projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv 

mailto:laura.homka@kurzemesregions.lv


 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 14. septembrī 

Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem 

bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme 

visiem” 

Aicinām Liepājā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties 

projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem 

pakalpojumiem. 

Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo 

vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi 

iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. 

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, 

projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tiek apmaksāta šādu sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu saņemšana: 

• aprūpe mājās; 

• dienas aprūpes centrs; 

• specializētās darbnīcas; 

• grupu dzīvokļi; 

• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums; 

• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; 

• atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

 
Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas 

individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz 

personas individuālo vajadzību izvērtējumu. Kurzemē kopumā individuālās 

vajadzības izvērtētas un atbalsta plāni izstrādāti 326 personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas 

Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī 

pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo 

personu skaitu. 

Papildu informācijai 

Inga Kalniņa 

“Kurzeme visiem” 

vadītāja Mobilais 

tālrunis: 27 008 743 

E-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv


 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 29. augustā 

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kur Liepājas pašvaldība ir viens no 

sadarbības partneriem, norit sociālo pakalpojumu nodrošināšana projektā 

iesaistītajām 

personām. 

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta 

individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidots individuālais atbalsta plāns, aicināti 

izvēlēties nepieciešamākos no tajā rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to 

saņemšanai Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā Ed. Veidenbauma iela 3, 

219.kabinetā. 

Šobrīd pakalpojumu saņemšanai pieteikušies un tos saņēmuši vai vēl saņems 42 

bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji. Katrs bērns, kuram 

ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana projekta „Kurzeme visiem” ietvaros un 

izstrādāts individuālais atbalsta plāns, var saņemt dažādus rekomendētos sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, taču kopskaitā ne vairāk kā 40 reizes. 

Savukārt, bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene bez maksas var saņemt 

psihologa konsultācijas, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas nodarbības, kā 

arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas - kopskaitā līdz 20 reizēm. 

Vecāki varēja pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei 

no 2016.gada augusta līdz pat 2017.gada janvārim pašvaldību sociālajos dienestos 

visā Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 

bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām 

un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem 

vecākiem. 

Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Liepājas Sociālajā dienestā var 

pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošajā 

deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. 

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem* – bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) 

aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo 

laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek 

nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, 

pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Liepājas 

iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā un Siguldā. 

Sociālās aprūpes pakalpojums (bērniem, kuriem ir Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību) 
- bērnam viņa dzīvesvietā noteiktu stundu skaitu nedēļā tiek nodrošināta ikdienas 



aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja 
vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši. Pakalpojuma 
ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes un tās pagatavošanas izdevumi. 
Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma grupām: 

 

• līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; 

• no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas 

nedēļā. 

 
Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pakalpojumu izmaksas noteiktā 

apjomā tiek segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par 

pakalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem 

dokumentiem, aicinām ierasties Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā. 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem. 

Vairāk informācijas par pakalpojumiem un projektu http://kurzemevisiem.lv/ 

 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 4. jūnijā 
 

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai 

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts 

piedzīvojumu nometnei personām, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas 

par aizbildni, 

adoptētāju vai audžuģimeni. 

Nometne notiks no 27. – 28. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20EUR, bet ģimenes – 30-50EUR! 

Nometne tiek organizēta kā piedzīvojumu diennakts nometne ar muzikāli radošiem 

elementiem un nakšņošanu teltīs, lai neformālā atmosfērā ļautu dalībniekiem iepazīt 

http://kurzemevisiem.lv/


savas emocijas un bērnus. Piedalīties aicinātas arī esošās audžuģimenes, aizbildņi 

vai adoptētāji, kuri apsver iespēju ģimenē uzņemt jaunus bērnus. Tāpat nometnē 

piedalīsies arī Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošie bērni. 

Nometnes laikā četras krāsas (komandas) izpaudīsies dejā, dziesmā, rokdarbos, 

eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un pārgājienos. Puiši dosies pārgājienā, 

bet meitenes lutināsies skaistumkopšanas meistarklasē. Īpašs notikums būs LIELĀ 

spēle un nakts trase. Savukārt noslēguma pasākumā tiks apkopotas piedzīvotās 

emocijas, rodot izpratni, kas notiek tad, ja katra krāsa grib īpaši izcelties… jeb tomēr 

krāsu ikdienā vajadzētu savstarpēju līdzsvaru, sadraudzību, mijiedarbību, cieņu un 

mīlestību? Tāpat kā mūsu dzīvēs? 

Plašāka informācija par nometni, dalības maksu un pieteikšanos 

 

Nometni organizē biedrība „Izglītības laboratorija” Kurzemes plānošanas reģiona 
projekta 

„Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. 

 

Informāciju 
sagatavoja Inese 
Siliņa 
Kurzemes plānošanas reģiona 
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

 

 

Informācija ievietota 2018. gada 5. maijā 

Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu 

attīstības padomē 

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 

2017.- 2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo 

pakalpojumu attīstības padomē. 

Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras 

uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, 

Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils 

novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI plānu un tajā iekļautajiem 

infrastruktūras risinājumiem iespējams iepazīties ŠEIT. 

Lai pašvaldības varētu sākt īstenot DI plānā iekļautos infrastruktūras risinājumus, DI 

plāns vispirms ir jāapstiprina Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības 

padomei. 

Līdz DI plāna iesniegšanai padomei, tas tika iesniegts saskaņošanai visās 

Kurzemes pašvaldībās, kā arī saņemti tā saskaņojumi no Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padomes un projekta “Kurzeme visiem” reģionālās vadības 

grupas. 

http://www.kurzemesregions.lv/news/750
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Eiropas_Socialais_Fonds_ESF/Kurzeme_visiem


Kurzemes reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros 

noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes plānošanas reģionā, lai 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

un bērnu namos esošajiem bērniem tiktu nodrošināti viņu individuālajām 

vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas 

novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. 

Plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. 

*Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. 

 

 
Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa 
Kurzemes plānošanas reģiona 

projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
 

 

 

 
 

Informācija ievietota 2018. gada 16. aprīlī 

Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru kārtējā tikšanās 

4. aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un 

partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, 

līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus. 
 

Foto: Inese Siliņa 

Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs - SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot 

ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās turpinājumā projekta 

partneri dalījās līdzšinējā pieredzē gan par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un ar 

to saistītās dokumentācijas sakārtošanu, gan par ieguvumiem piedaloties projekta 

ietvaros organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā. Tikšanās noslēguma daļā tika 



pārrunāti dažādi partneriem nozīmīgi jautājumi – sociālo pakalpojumu sniegšanas 

iesējas projekta mērķa grupu personām un bērniem, vienas vienības izmaksu 

metodikas pielietošana, tirgus izpētes organizēšana un ar to saistītās 

dokumentācijas sakārtošana, kā arī, atbilstoši nepieciešamībai, partneriem tika 

sniegtas individuālas konsultācijas. 

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā 

ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais 

fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). 

Prezentācijas no tikšanās: 

•  Projekta „Kurzeme visiem” īstenošanas aktualitātes 

•  SIA “SAFEGE Baltija” prezentācija 
 

Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 
speciāliste  
 
E-pasts: inese.silina@kurzemesregions.lv 

 

 

 
 

 

Informācija ievietota 2018. gada 5. aprīlī 

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem 

adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis 

līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju 

sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un 

audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. 

Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to 

pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, 

Saldū un Talsos. 
 

http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/IK%20prezent%20Kuldiga%2004042018.pdf
http://www.kurzemesregions.lv/userfiles/files/SB%20prezentacija%20DI%20Kuldiga%2004042018%20precizeta%2004_04_2018.pptx
mailto:inese.silina@kurzemesregions.lv


Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un 

sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un pieteikties konsultācijām var 

pie biedrības vadītājas Olgas Apses, tel. 20490197 vai rakstot uz epastu: 

5formulas@inbox.lv. 

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda nepieciešamā 

atbalsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu – motivēšana, 

ieinteresēšana, konsultēšana, speciālistu pieejamība. Biedrība līdz šim 

nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētāju 

ģimenēm, piedāvājot apmeklēt psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, 

terapijas grupas, individuālās konsultācijas u.tml. 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem. Vairāk informācijas par pakalpojumiem un 

projektu http://kurzemevisiem.lv/. 

Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa, Kurzemes plānošanas reģiona, projekta 

“Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

 
 

 
 

Informācija ievietota 2018. gada 15. februārī 

Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti 

Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Liepājas Sociālajā dienestā var 

pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā 

deinstitucionalizācijas procesa ietvaros. 

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem* - bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) 

aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt brīvo 

laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek 

nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, 

pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Liepājas 

iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā un Siguldā. 

Sociālais dienests, ja nepieciešams, var kompensēt ģimenes ceļa izdevumus 

nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja. 

Sociālās aprūpes pakalpojums* - bērnam viņa dzīvesvietā noteiktu stundu skaitu 

nedēļā tiek nodrošināta ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un 

brīvā laika saturīga pavadīšana, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to 

nevar izdarīt paši. Pakalpojuma ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes un tās 

pagatavošanas izdevumi. Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma grupām: 

• līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; 

• no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas 
nedēļā. 

mailto:5formulas@inbox.lv
http://kurzemevisiem.lv/


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - katrs bērns, kuram ir veikta individuālo 

vajadzību izvērtēšana projekta „Kurzeme visiem” ietvaros un izstrādāts atbalsta 

plāns, var saņemt dažādus rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 

taču kopskaitā ne vairāk kā 40 saņemšanas reizes. Savukārt bērna likumiskie 

pārstāvji vai audžuģimene, bezmaksas var saņemt psihologa pakalpojumus, 

rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas nodarbības, kā arī apmeklēt izglītojošās 

atbalsta grupas, bet kopskaitā līdz 20 reizēm. 

Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pakalpojumu izmaksas noteiktā 

apjomā tiek segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par 

pakalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem 

dokumentiem, aicinām ierasties Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā. 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem. 

Vairāk informācijas par pakalpojumiem un projektu http://kurzemevisiem.lv/ 

* tikai bērniem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas 

(VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 

Informāciju sagatavoja 

Inese Siliņa, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
 

 
 

 
 

Informācija ievietota 2017. gada 25. oktobrī 

Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 

plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs 

 

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, 

sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus 

piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmēs: 

 
• Kuldīgā 01.11.2017.  plkst. 10:30-12:30 
• Ventspilī 01.11.2017.  plkst. 15:00-17:00 
• Liepājā 02.11.2017.  plkst. 11:30-13:30 

 
 

Ar dienas kārtību var iepazīties šeit 
 

Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski ŠEIT . 
 

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem aicinām iepazīties ŠEIT . 
 

https://www.liepaja.lv/iestades/socialais-dienests/
http://kurzemevisiem.lv/
http://kurzemesregions.lv/news/596
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjIxYCIHuDHO1GRFeeVpdyESgnXSmIDemIfRjOKPYPincbuQ/viewform
http://kurzemesregions.lv/news/596


KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, 

kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem. 

 
Vairāk informācijas: 

 

Ieva Cēbura 

SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle 

M.: 29488174 

E.: ieva.cebura@safege.lv 

Inga Kalniņa 

projekta “Kurzeme visiem” vadītāja 

M.: 27008743 

E.: inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

 

 
 

 

 
Informācija ievietota 2017. gada28. septembrī 

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai 

 

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir 

veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta 

plāni, aicināti 

izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un 

pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā. 

 
Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei varēja 

no 2016.gada augusta līdz pat 2017.gada janvārim pašvaldību sociālajos dienestos 

visā Kurzemē. Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 

bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām 

un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem 

vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, 

psihologs, fizioterapeits un/vai ergoterapeits) norādījuši uz vairāk kā 40 dažādiem 

sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība 

Kurzemē būtu vēlama bērnu ar FT un viņu ģimenu dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

 
Katra ģimene no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem bez maksas var 

saņemt četrus pakalpojumus bērnam un divus vecākiem. Lai pašvaldība varētu sākt 

organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām vecākus doties uz pašvaldības 

sociālo dienestu ar iesniegumu par nepieciešamajiem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem. 

 
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no 

Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt 

mailto:ieva.cebura@safege.lv
mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv


tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo 

personu skaitu. 

 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” 

vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

 
Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.: inese.silina@kurzemesregions.lv 
 
 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 11. augustā 

Notikusi projekta „Kurzeme visiem” 6. projekta partneru tikšanās 
 

Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta 

„Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas 

reģiona DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu (turpmāk 

– SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē. 

Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus, kurus pārsvarā 

pārstāvēja sociālo dienestu vadītāji un VSAC “Kurzeme” pārstāvji, informēja par 

projekta ieviešanas progresu un skaidroja SBSP sniegšanas un izdevumu 

kompensēšanas kārtību. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

(bērni ar FT). 

 

Šobrīd projekta ietvaros Kurzemē jau 12 ģimenes, kurās aug bērni ar FT, saņem 

“atelpas brīža” vai sociālās aprūpes pakalpojumu un viena persona ar garīga 

rakstura traucējumiem saņem pakalpojumu dienas aprūpes centrā. Tā kā ir 

noslēgusies bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana, tiek sagaidīts, ka, 

saskaņā ar individuālos atbalsta plānos rekomendēto, drīzumā sāksies intensīvāka 

arī citu SBSP sniegšana. 

 
Tāpat šobrīd ļoti nozīmīga projekta aktivitāte ir Kurzemes reģiona DI plāna 2017.- 

2020.gadam izstrāde. Plāna izstrādātājs SIA “SAFEGE BALTIJA” informēja 

klātesošos par līdz šim paveikto, bet tikšanās otrajā daļā projekta partneri sadarbojās 

un strādāja 3 darba grupās, plānojot SBSP attīstību Kurzemes reģionā. 

 
Vispirms darba grupu dalībnieki kā sociālās jomas eksperti vērtēja SBSP 

pieejamību Kurzemes pašvaldībās dzīvojošajiem projekta mērķa grupu* 

pārstāvjiem. Diemžēl tikai dažās Kurzemes pašvaldībās atsevišķām mērķa grupām 

mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv
mailto:inese.silina@kurzemesregions.lv


ir pieejami SBSP. Kā atzina šo pašvaldību pārstāvji, salīdzinot ar pieprasījumu, 

SBSP pieejamība un apjoms ir nepietiekams. Tā rezultātā visās grupās to 

dalībnieki nonāca pie līdzīga situācijas novērtējuma – lielākajā daļā pašvaldību to 

iedzīvotājiem - projekta mērķa grupu pārstāvjiem, nav vai “drīzāk nav, nekā ir” 

pieejami nepieciešamie SBSP. 

 
Turpinājumā darba grupās pašvaldību un VSAC pārstāvji diskusijās kopīgi meklēja 

iespējamos risinājumus, lai SBSP kļūtu pieejamāki un tie būtu pēc iespējas 

atbilstošāki mērķa grupas vajadzībām. Tikšanās noslēgumā dalībnieki plānoja 

SBSP attīstību un pieejamības uzlabošanu Kurzemes reģionā, vienlaicīgi apspriežot 

pašvaldību sadarbības iespējas minēto pakalpojumu nodrošināšanā. 

 
Prezentācijas no tikšanās: 

 
• Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes (Inga Kalniņa, projekta 

vadītāja) 
• Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-

2020.gadam izstrāde projekta „Kurzeme visiem” ietvaros (SIA “SAFEGE 
BALTIJA”) 

 
 

* bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem, bērni ārpusģimenes aprūpē un potenciālie 

aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes 

 
 

Informāciju 

sagatavoja Inese 

Siliņa 

Projekta „Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
 

 
 

 
 

Informācija ievietota 2017. gada 10. augustā 

 

Atstumt vai atbalstīt? 

 
Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir 

arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie 

ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu 

tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar 

Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs. 

 
Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits 

katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad 



plānošanas reģiona un SIA “SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties ar reģiona 

pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos 

risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai. 

 
Visi bērni ir mūsu bērni 

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) datiem 

2017.gada janvārī Kurzemes reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte, 

t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem traucējumiem 

 
Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties par 

viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana 

novārtā un bērna vai vecāku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo aprūpes 

iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnu nami jeb bērnu sociālās aprūpes centri, 

kuros 2017. gada janvārī sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas 

nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt pašvaldībā ģimenēm 

sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, lai samazinātu risku bērniem nonākt 

institūcijās. 

 
Atbalstīt nevis atstumt 

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā uzskaitē ar dažādiem 

psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no tiem 

Kurzemē – 12 437. Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī gada sākumā Kurzemē tikai 

3133 personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte, 

no tiem 522 cilvēkiem - 

1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvēkiem - 2. invaliditātes grupa. 

 
Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) „Kurzeme” un tā sešās filiālēs 2017. 

gada aprīlī dzīvoja 738 pieaugušie un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot sabiedrībā, 

ja tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un atbalsta sistēma dzīves vietā. 

 
Viena formula neder visiem 

Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo 

pakalpojumu vajadzības 

 

277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem, kas dzīvo bērnu 

namos. Šo izvērtējumu rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot iestāžu reorganizācijas 

plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanai pašvaldībās Kurzemē. 

 
Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras. Ir pašvaldības, kurās ir tikai daži 

bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai pieaugušie ar garīga rakstura 

traucējumiem, kam nepieciešams atbalsts, taču ir tādas (piemēram, Liepāja, 

Ventspils, Talsu un Saldus novads), kurās ir jārod risinājumi vairākiem desmitiem 

bērnu un pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu darbu. Ir jāpadomā 

par nepieciešamajiem speciālistiem, infrastruktūru, iespējām sadarboties ar 

nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju attieksmes maiņu pret šiem 

kurzemniekiem. 

 



Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums būs dienas centri, grupu dzīvokļi, 

atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem, citās – aprūpe mājās vai atbalsts 

uzņēmējiem, kas nodarbinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem vai cits 

variants. Iesaistītie 

“SAFEGE Baltija” speciālisti rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam 

nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem piemērotāko 

sociālo pakalpojumu modeli. 

 
Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās idejas ir īstenojamas un 

atbilstošas. Notiks sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā 

uzklausīsim jūsu viedokli, lai kopīgi rastu labākos risinājumus. 

 
 

Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā 

notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo 

personu, tostarp bērnu, skaitu. 

 
Vairāk: www.kurzemevisiem.lv 

 

Informāciju 

sagatavoja: SIA 

"SAFEGE 

BALTIJA" 

E.: kurzeme_di@sagefe.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 14.jūnijā 

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks 

 

Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas 

reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, 

Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas 

plānošanas reģionā. 

 

Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā 

nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos 

sociālos pakalpojumus tām VSAC* “Kurzeme” dzīvojošām 27 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā 

izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi minētajās pašvaldībās. 

 
Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam patstāvīgai dzīvei sabiedrībā 

kopumā plānots sagatavot 97 personas ar GRT, kuras pašlaik dzīvo VSAC 

http://kurzemevisiem.lv/
mailto:kurzeme_di@sagefe.lv


„Kurzeme” kādā no 6 filiālēm. Visām personām pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas 

pašvaldībā, tiks sniegts to pastāvīgas dzīves prasmēm atbilstošs individuāls atbalsts 

un sociālā mentora pakalpojums līdz 12 mēnešiem. 

 
Šobrīd projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā ir iesaistījušies 28 partneri – visas 

Kurzemes pašvaldības, piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības, visas bērnu 

aprūpes iestādes Kurzemē, kā arī valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 

filiālēm. Projekta īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas 

procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, 

kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas 

sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. 

*VSAC – valsts sociālās aprūpes 

centrs Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.: inese.silina@kurzemesregions.lv 

 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 16. maijā 

Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību 
izvērtēšana 

 
Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) 

dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros. 

 
Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas*, kurās sociālos pakalpojumus uz 31.12.2016. saņēma 157 

bērni. 

 
 

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana tiek veikta visā Latvijā. Kurzemes reģionā 

bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes vai sociālās 

rehabilitācijas plānu izstrādi no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim veica 

četri speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits. 

Projekta ietvaros ir veikta 126 bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kuri 

izvērtēšanas laikā atradās iestādē un nebija sasnieguši 18 gadu vecumu: 

 
• Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā – 27 bērniem; 
• Strazdes bērnu namā – 10 bērniem; 
• Ventspils novada bērnu namā „Stikli” – 18 bērniem; 
• Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga” – 24 bērniem; 

mailto:inese.silina@kurzemesregions.lv


• VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja” – 47 bērniem. 

 
 

Izvērtēšanas procesa laikā apstiprinājās, ka biežāk norādītie iemesli bērnu 

ievietošanai bērnu namos ir to pamešana novārtā vai vardarbība pret bērnu, kā arī 

vecāku alkoholisms un citas atkarības. Papildus tam iegūtā un apkopotā informācija 

apliecina, ka daļa bērnu vairākkārt piedzīvojuši gan bērna namu, gan audžuģimeņu, 

gan aizbildņu maiņu. Tāpat izvērtēšanas procesā ir konstatēts, ka lielākajai daļai 

bērnu vecāki ir dzīvi. Viss minētais nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski 

palielināt ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, tādējādi samazinot 

risku bērniem nonākt institūcijās. 

 
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā 

notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu 

sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 

personu tostarp bērnu skaitu. 

 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” 

vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

 
 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv 

 
* Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, 

Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un 

valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja” 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 11. aprīlī 

Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus 

 

 
Līdz 31.03.2017. jau sešas ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti/funkcionāliem 

traucējumiem, un viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem 

saņēmušas projekta „Kurzeme visiem” apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus: 

• “atelpas brīža” pakalpojumu saņēmušas 2 bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem ģimenes (Liepājas pilsētā un Ventspils novadā), 

• aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 4 bērniem ar invaliditāti līdz četru gadu 
vecumam (Ventspils pilsētā, Grobiņas un Mērsraga novados), 

• dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem 1 pilngadīga persona ar  garīga 
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rakstura traucējumiem (Liepājas pilsētā). 

 
 

Dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt papildu informāciju un 

pieteikties pakalpojumiem. 

 
 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 11. aprīlī 
 

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde 

 
Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns) izstrāde, 

kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”. 

 
Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 

nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc 

iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās. 

 
Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes 

laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem veidos Kurzemes 

reģiona DI plāna pamatu. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo 

pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto 

sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīs 

iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu 

pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas 

uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami 

risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus 

sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē. 

 
Kurzemes reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas 

Sociālo    pakalpojumu   attīstības    padomes    (SPAP)    apstiprinātam    līdz 

31.12.2017. 

 
Kurzemes   pašvaldības,   kuru  teritorijās,   saskaņā   ar   izstrādāto   plānu,   būs 
jāattīsta 

sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs pretendēt uz Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu vajadzīgās infrastruktūras sakārtošanai. 
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Papildu informācijai: 

Inga Kalniņa 

projekta “Kurzeme visiem” 

vadītāja M.: 27008743 

E.: inga.kalnina@kurzemesregions.lv 
 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.: inese.silina@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 11. aprīlī 

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde 
 

SIA „AC Konsultācijas” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā sākusi Kurzemes 

plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes centru (bērnu namu) reorganizācijas plānu 

izstrādi. 

 
Reorganizācijas plānu mērķis ir rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju aptuveni 150 

bērniem - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo 

piecos bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC) Kurzemē: 

 
• Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā; 
• Ventspils novada bērnu namā „Stikli”; 
• Strazdes bērnu namā; 
• Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”; 

• VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”. 

 
Reorganizācijas plānu izstrāde notiks sadarbojoties ar katra BSAC vadību un 

darbiniekiem, ar iesaistītām pašvaldībām un/vai Labklājības ministriju. 

 
Reorganizācijas plānu izstrādātājiem un Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātājiem 

jāsadarbojas, lai izvēlētie risinājumi būtu saskaņā ar un iekļautos Kurzemes reģiona DI 

plānā. 

 
Papildu informācijai: 

Inga Kalniņa 

projekta “Kurzeme visiem” vadītāja 

M.: 27008743 

E-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

E-pasts: inese.silina@kurzemesregions.lv 
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Informācija ievietota 2017. gada 30. martā 

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 
projekta 

„Kurzeme visiem” 
ietvaros 

 
Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. 

 
Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu  

sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, 

projekta 

„Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu 

pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas 

rezultātā tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos 

un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas 

pašvaldībā. Šobrīd viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 

Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu. 

 
Papildus tam, lai novērstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem nonākšanu ilgstošas 

aprūpes institūcijā, pašvaldībā var saņemt arī citus pakalpojumus, piemēram aprūpes 

pakalpojumu bērnam ar invaliditāti un “atelpas brīža” pakalpojumu bērna ģimenei. 

Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērna līdz 4 g.v. ikdienas aprūpei un uzraudzībai, ja 

vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Savukārt 

“atelpas brīža” pakalpojumu ģimene var saņemt, lai nodrošinātu īslaicīgu (līdz 30 

diennaktīm gadā) bērna līdz 18 gadu vecumam aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma 

sniedzēja. Līdz šim vislielākā interese ir par “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanu, 

par kuru Kurzemes pašvaldībās saņemti 7 pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu 

bērniem ar invaliditāti, par kuru ir 4 pieprasījumi. Pakalpojumu sniegšana uzsākta 

Liepājas un Ventspils pilsētu, Grobiņas, Talsu, Mērsraga un Ventspils novadu 

pašvaldībās. 

 
Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros personām ar GRT ir iespēja saņemt arī citus 

sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: grupu dzīvokļus, specializētas darbnīcas, 

aprūpi mājās, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī speciālistu konsultācijas un 

individuālo atbalstu, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu pārejai uz patstāvīgu dzīvi 

sabiedrībā. Savukārt bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā 

iekļautos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā. Par projekta 

apmaksātajiem pakalpojumiem un to pieejamību jāinteresējas pašvaldības sociālajā 

dienestā. Kurzemes plānošanas reģions prognozē, ka līdz ar visu atbalsta plānu 

izstrādi, augs   arī   sabiedrībā   balstīto   sociālo   pakalpojumu   pieprasījums   un   to 

saņemšana. 

 
Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi 



pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē 

Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī 

pārējos Latvijas   plānošanas   reģionos   un   to   kopējais   mērķis   ir   radīt   Latvijā   

tādu sociālo 

pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālus 

pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo 

personu skaitu. 

 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” 

vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv 
 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.: inese.silina@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 16. janvārī 

 
Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

izstrādātāja atlasei 

 
Kurzemes plānošanas reģions līdz 13.02.2016. plkst. 15:00 atklāta konkursa 

kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam izstrādātāja atlasei. 

 
Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, 

kurām pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz divu politikas plānošanas vai 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas 

brīdī ir jau pabeigti, kā arī tām jāvar piesaistīt deinstitucionalizācijas plāna izstrādes 

vadītāju, sociālās jomas ekspertu un ekonomikas jomas ekspertu, atbilstoši konkursa 

nolikuma prasībām. 

 
Konkursa uzvarētājam Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 

2017.- 2020.gadam būs jāizstrādā un jānodod līdz 2017. gada 30.septembrim. 

 
Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī 

www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

 
Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt 

Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 
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Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” 

vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv 

 
Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv 

 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2017. gada 16. janvārī 
 

 
 

Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību 

izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei 

 

Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti 

individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un 

rekomendētu 

bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem 
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daļu ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. 

 
Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākiem jāsazinās ar 

pašvaldības sociālo dienestu un jāiesniedz iesniegums. 

 
Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais darbinieks, 

psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna 

dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek 

sagatavots individuāls atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas 

pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene 

var saņemt bez maksas: 



• bērnam (līdz 17.g. ieskaitot) – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 
reizes; 

 

• vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, 
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, 
fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās. 

 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar Liepājas pilsētas domes 

Sociālais dienestu, tālr. 634 89655, E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 

www.socialaisdienests.liepaja.lv 

. 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2016. gada 3. novembrī 
 

Kurzemē sākta personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo 

vajadzību izvērtēšana 

 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu 

personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II 

grupas 

invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, 

lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus 

pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijām. 

 
Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 

personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., 

personas ar autismu, Dauna sindromu, Aspergera sindromu), gan personas ar 

psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām 

mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 

Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas 

aprūpes institūcijās. 

 
Personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde pieejama tām 

personām, kuras no 2016. gada jūlija līdz septembrim bija pieteikušās 

izvērtēšanai, iesniedzot iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā vai kādā 

no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 6 filiālēm. 

 
Vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic 5 sociālie darbinieki, 
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sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. Atbalsta plānos personām ar GRT tiks 

rekomendēti katra vajadzībām un iespējām atbilstoši sabiedrībā balstītie 

pakalpojumi, tādējādi veicinot personu iespējas dzīvot sabiedrībā gan individuāli, 

gan nelielās grupās - grupu dzīvokļos vai grupu mājās, nevis ilgstošas sociālas 

aprūpes institūcijās. 

No atbalsta plānos rekomendētajiem pakalpojumiem, projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros tiks segtas izmaksas šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem: 

 
• aprūpe mājās; 
• dienas aprūpes centrs; 
• specializētās darbnīcas; 
• grupu dzīvokļi; 
• īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums; 
• speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; 
• atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

 
 

Sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamības palielināšana personām ar garīga 

rakstura traucējumiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam tiks 

finansēta no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 

līdz 2022. gadam Latvijā būs izveidota tāda sociālo pakalpojumu un atbalsta 

sistēma, kurā nepieciešamos atbalsta pakalpojumus personas varēs saņemt 

dzīvesvietā un pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs nebūs vienīgā 

izvēle. 

 
Papildu informācijai par individuālo vajadzību izvērtēšanas procesu Kurzemē 

aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 

27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv. 

 
Informāciju sagatavoja: 

Inese Siliņa 

projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību 

speciāliste E.: inese.silina@kurzemesregions.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2016. gada 6. septembrī 

Sociālajā dienestā Eiropas projekta ietvaros notiek atbalsta plānu 

izstrāde personām 

ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem 

 

Liepājas Sociālajā dienestā turpinās pieteikumu pieņemšana individuālo 

vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī pieaugušajiem ar garīga 

rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte. Projekts 
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“Kurzeme visiem” tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma 

palīdzību. 

 
Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada beigām Eiropas 

Sociālā fonda projekta ietvaros būs iespēja bez maksas saņemt šādus 

pakalpojumus: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus no 

individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 

katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes; bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem 

– divus no šādiem atbalsta plānā 

rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: 

psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, dalību izglītojošās 

atbalsta grupās. 

 
Savukārt pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas 

invaliditāti vismaz divus gadus varēs saņemt atbalsta plānā rekomendētus 

sabiedrībā balstītos pakalpojumus: aprūpi mājās; dienas aprūpes centru; 

specializētās darbnīcas; grupu dzīvokļus; īslaicīgās sociālās aprūpes 

pakalpojumu; speciālistu konsultācijas un individuālais atbalstu; atbalsta grupas 

un grupu nodarbības. 

 
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek 

īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar 

mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz 

sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās 

aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. 

 
Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie 

darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks piesaistīti 

atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām. Ar pilngadīgām personām, 

kurām ir garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais 

darbinieks, psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli 

traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais darbinieks, 

psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits. 

 
Lai pieteiktos individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, Liepājā 

deklarētas personas aicinātas vērsties pie Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Sociālo 

pakalpojumu daļas vadītājas, Eduarda Veidenbauma iela 3, 216.kabinetā, tālr. 

63489668. 

 
 

Informāciju sagatavoja: 

Gunta Jākobsone 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Liepājas pilsētas domes Sociālais 

dienests M.: 29106561 

E.: guntaj@dome.liepaja.lv, guntaj@liepsd.lv 
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Informācija ievietota 2016. gada 14. jūlijā 

Liepājas pašvaldība piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus 

Liepājas pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu 

par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest 

jaunus sociālos pakalpojumus Liepājā. 

 
Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni 

aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa 

grupām: 

• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 
• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 

viņu ģimenēm; 
• ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam; 
• potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. 

 
 

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli 

patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, 

nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie 

pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti 

sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo 

pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko 

organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem. 

 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir 

paredzēts nodrošināt divu gadu periodā personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs piedalījusies savu individuālo 

vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām 

konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai. 

 
Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313, projekta 

„Kurzeme visiem” ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt 

šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpe mājās; dienas aprūpes centrs; 

specializētās darbnīcas; grupu dzīvokļi; īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums; 

speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; atbalsta grupas un grupu 

nodarbības. Pakalpojumi tiks nodrošināti pēc attiecīgas infrastruktūras izveidošanas. 

 
Lai pakalpojumus saņemtu, personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir 

noteikta I vai II grupas invaliditāte, pirmkārt, ir jāpiesakās individuālo vajadzību 

izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā. 

Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” metodika. 



Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki 

sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. 

 
Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti 

Liepājā dzīvojošajām ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 

kuriem ir noteikta invaliditāte, projekta ietvaros līdz par 2022. gada beigām būs 

iespējams saņemt dažādus sociālos pakalpojumus. Pieteikties pakalpojumiem varēs 

tikai bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (turpmāk – vecāki). 

 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts izvērtēt bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzības un izstrādāt tiem 

individuālus sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (turpmāk – atbalsta 

plānus). 

Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem, gan to vecākiem līdz 

2022. gada beigām būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: 

• bērniem – ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem; 
• vecākiem – ne vairāk kā divus no šādiem atbalsta plānā 

rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa 
pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās. 

 
 

Vecāki, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas 

kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, varēs saņemt: 

 
• pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna līdz 18 g.v. īslaicīgai aprūpei un 

uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai 
privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums vienai ģimenei būs 
pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar 
iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts 
laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti. 

• aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai 
līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar 
nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba 
vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos 
diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. 

 
 

Pieteikšanās sociālo pakalpojumu saņemšanai 

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, vecākiem, 

kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, 

un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar I vai II grupas 

invaliditāti, jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei 

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā Ed. 

Veidenbauma ielā 3. 

 
Par projektu “Kurzeme visiem” 

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā 

deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo 

pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un 



maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. 

Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos 

Latvijas plānošanas reģionos. 

 
Projekta ietvaros, papildu augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu 

Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību 

izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē 

samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem 

bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās 

dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai 

motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai 

audžuģimenēm. 

 
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi 

pašvaldībās, tai skaitā Liepājā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts 

izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus 

ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, 

aprīkojumam, tehnikai). 

 
Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv., bet par 

projekta ieviešanu Liepājā interesējieties pie Liepājas pilsētas domes Sociālā 

dienesta Sociālo projektu daļas vadītāja Aināra Bunkas pa tālr. 63489685 vai 

ainars.bunka@liepsd.lv 
 

 

 

Informācija ievietota 2016. gada 16. martā 

 
Trešdien, 16. martā Kuldīgā notika visu DI virzībā Kurzemē iesaistīto partneru 

tikšanās, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, 

Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, 

Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, 

kuras pamatā pārstāvēja sociālo dienestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību 

darbinieki. 

 
No valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" piedalījās vadības pārstāvji 

un tā 6 filiāļu - Aizvīķi", "Dundaga", "Gudenieki", "Ilģi", "Liepāja", "Veģi”- darbinieki, 

bet bērnu aprūpes iestādes (BSAC) pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas 

pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, 

Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama "Selga” un Ventspils novada bērnu nama 

"Stikli". Līdzi darbojās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis. 

 
Tikšanās laikā tika sniegta pamatinformācija par DI procesu, par projektu un tā 

mērķgrupām, ESF līdzfinansējuma ietvaros paredzētajām aktivitātēm un 

2016.gada darbiem. 

http://www.kurzemevisiem.lv./
mailto:ainars.bunka@liepsd.lv


 
Deinstucionalizācijas un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzētās 

aktivitātes būs pieejamas šādām iedzīvotāju grupām: 

 
• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir I un 

II grupas invaliditāte un, kuras šobrīd dzīvo VSAC vai, kuras potenciāli varētu 
nonākt VSAC; 

• bērniem līdz 18.g.v., kuri atrodas bērnu namos jeb ārpusģimenes 
aprūpes institūcijās; 

• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, un 
viņu ģimenēm; 

• potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm. 

 
Galvenais 2016. gada uzdevums deinstucionalizācijas ietvaros Kurzemē ir izvērtēt 

mērķgrupu vajadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram individuālu 

atbalsta plānu. Balstoties uz mērķgrupas vajadzību un nepieciešamā atbalsta 

izvērtējumu un esošās situācijas pašvaldībās analīzi, līdz gada beigām paredzēts 

izstrādāt Kurzemes reģiona kopējo deinstucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemē 

esošo BSAC reorganizācijas plānus. Labklājības ministrija DI ietvaros Kurzemē ir 

plānojusi reorganizēt arī vienu no 6 VSAC “Kurzeme" filiālēm, konkrēto filiāli 

paziņojot līdz 31. martam. 

 
Pēc reģionālā DI plāna izstrādes, tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot 

Eiropas Reģionaļās attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu pašvaldībām 

infrastruktūras un 

jaunu pakalpojumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām personām ar GRT, kuras 

vēlēsies uzsākt patstāvīgāku dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem 

BSAC, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pietuvinātiem. Tiek plānots personām ar 

GRT nodrošināt tādus nepieciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kā aprūpe 

mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un 

īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Ja nepieciešamas tiks sniegts atbalsts vai 

konsultācijas individuāli vai grupās. Savukārt, bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs nodrošināti sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi, piemēram, konsultāciju veidā un cita veida atbalsta pakalpojumi, 

piemēram, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un 

“atelpas brīža” pakalpojums. 

 
Jau šobrīd pašvaldības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus projekta 

“Kurzeme visiem” ieviešanā, var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību. 

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā 

laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h nedēļā, bet "atelpas brīža" pakalpojums tiek 

piedāvāts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt 

īslaicīgu – līdz 30 dienām gadā - aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un 

palīdzību ģimenei, kurai darba vai citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres) 

ir jādodas izbraukumā. 

Aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā 

dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un saskaņojot ar Kurzemes 

plānošanas reģionu, to piešķirs un organizēs tā sniegšanu. 



 
Klātesošie tika detalizētāk iepazīstināti ar 2016. gada apjomīgākās aktivitātes – 

mērķgrupu vajadzību izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes - 

organizēšanu. Šobrīd norit darbs pie iepirkuma sagatvošanas izvērtēšanas īstenotāju 

atlasei. Tiek plānots, ka izvērtēšanas process un individuālo atbalsta planu izstrāde 

sāksies vasaras vidū. 

Paredzēts, ka Kurzemē tiks izvērtētas kopumā 956 personas, no kurām 193 būs 

bērnu namu bērni, 416 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 347 personas ar 

garīga rakstura traucējumiem. 

 
Partneri vienojās, ka salīdzinoši vienkāršāk būs apzināt izvērtējamās personas ar 

GRT, kas dzīvo VSAC un izteiks vēlmi pāriet dzīvot pašvaldībā. Krietni sarežģītāk ir 

apzināt izvērtējamos bērnus ar FT un to ģimenes, jo nedz valstī, nedz pašvaldībās 

neeksistē šīs mērķgrupas uzskaite un kontaktinformācija. Kā viens no risinājumiem 

tika izvēlēta iespēja sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un 

medijiem. Pēc vajadzību un ģimenes situācijas izvērtēšanas un individuālā atbalsta 

plāna izstrādes, bērni ar FT un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā noteiktos 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas. Jāuzsver, ka atbalstu varēs 

saņemt arī bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, piemēram, tie var būt 

psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija vai izglītojošas atbalsta grupas. 

 
Tikšanās noslēgumā visiem projekta partneriem tika piedāvāta iespēja - aicināt 

projekta “Kurzeme visiem” vadības grupas pārstāvjus uz pašvaldībām un iestādēm, 

lai detalizētāk pārrunātu neskaidros DI procesa un projekta ieviešanas jautājumus, 

tostarp pieaicinot darbiniekus un/vai mērķa grupu. KPR pārstāvji atzina, ka būtu 

vēlama savlaicīga tikšanās ar VSAC dzīvojošajām personām ar GRT, lai tās 

sagatavotu gaidāmajam izvērtēšanas procesam un informētu par plānotajiem 

jaunajiem pakalpojumiem. 


