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ATBALSTS BĒRNIEM 
AR FUNKCIONĀL IEM TRAUCĒ JUMIEM



KĀ TIEK ORGANIZĒTS 
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS

PROCESS?

Atbildīgā ministrija – Labklājības ministrija;

• ESF projektus īsteno 5 plānošanas reģioni;

• ERAF projektus īsteno 72 pašvaldības;

• +ESF līdzfinansētie NVO projekti pakalpojumu

nodrošināšanai bērniem.



KAS IR 
PROJEKTS?

• Projekts ir secīgu

pasākumu kopums, kas

veicami noteiktā laika

periodā noteikta

finansējuma robežās

noteiktu mērķu

sasniegšanai, lai

uzlabotu esošo

situāciju.



KAS NOTIEK 
PLĀNOŠANAS 
REĢ IONU DI 
PROJEKTOS?

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 

• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (1.un 2.invaliditātes grupa) – 478;

• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo 
ģimenēs)- 582;

• bērniem bērnu sociālās aprūpes centros -156.

DI plāna izstrāde un  BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;

VSAC cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz 
dzīvi sabiedrībā – 64 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem;

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem -433;

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īstenošana bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem - 500;

Speciālistu apmācība (VSAC un BSAC);

Informatīvi un izglītojoši pasākumi, t.sk. nometnes, informatīvi 
pasākumi, pieredzes apmaiņas u.c. 

P RO J E K TĀ « V I D Z E M E  I E K ĻA U J »  



AGRĀK UN TAGAD…

Kādas izmaiņas veiktas plānošanas 

reģionu īstenoto DI projektu 

regulējošajos normatīvajos aktos?



AGRĀK

• Vidzemē plānots sniegt pakalpojumus

375 bērniem. Pieteikumus sākotnēji

saņēmām par 296 bērniem.

• Vidzemē plānots sniegt pakalpojumus

vismaz 500 bērniem. Saņemti pieteikumi

par 583 bērniem.

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Pakalpojumus var sniegt pašvaldības

izveidoti vai iepirkti pakalpojumu

sniedzēji.

• Pakalpojumus var sniegt pašvaldības

izveidoti vai iepirkti pakalpojumu

sniedzēji, kā arī bērna likumiskā pārstāvja

izvēlētais pakalpojuma sniedzējs.

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Ierobežots sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsts:

• psihologa pakalpojums, logopēda pakalpojums,
rehabilitologa pakalpojums, fizioterapija,
reitterapija, hidroterapija, kā arī izglītojošās
atbalsta grupas ne vairāk kā četrus
pakalpojumus un ne vairāk kā 10 katra
pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā;

• TIKAI Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
reģistrētie pakalpojumu sniedzēji

• Paplašināts sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu klāsts:

• Līdz 100 pakalpojumu sniegšanas reizēm;

• Jebkurš pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā,
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistrā vai ārstniecības iestāžu
reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vai
psihologs, kurš nesniedz sociālo pakalpojumu
reģistrā reģistrētu pakalpojumu un atbilst
Psihologu likumā noteiktajām psihologa
profesionālās darbības prasībām

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Ierobežots sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsts bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem:

• ne vairāk kā divus no šādiem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem – psihologa 

pakalpojums, rehabilitologa pakalpojums, 

fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta 

grupas.

• TIKAI Sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā reģistrētie pakalpojumu sniedzēji

• Paplašināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
klāsts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem:

• psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, 
fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas ne 
vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes par 
vienu bērnu;

• jebkurš pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts 
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, 
ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 
personu reģistrā vai ārstniecības iestāžu reģistrā
reģistrēti pakalpojumu sniedzēji vai psihologs, kurš 
nesniedz sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu 
pakalpojumu un atbilst Psihologu likumā
noteiktajām psihologa profesionālās darbības 
prasībām

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem

izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas

kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem

funkcionāliem traucējumiem, līdz četru

gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā
50 stundas nedēļā.

• Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem

ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem

izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas

kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem

funkcionāliem traucējumiem,

• līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne 

vairāk kā 50 stundas kalendāra nedēļā;

• no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) 

– ne vairāk kā 10 stundas kalendāra nedēļā.

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Dienas aprūpes centra pakalpojums nav

attiecināms no projekta līdzekļiem.

• Projekta ietvaros var sniegt arī dienas

aprūpes centra pakalpojumu.

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



AGRĀK

• Pašvaldības veido pakalpojumus

pieaugušajiem ar garīga rakstura

traucējumiem un bērniem ārpusģimenes

aprūpē.

• Pašvaldības veido pakalpojumus

pieaugušajiem ar garīga rakstura

traucējumiem, bērniem ārpusģimenes

aprūpē un bērniem ar funkcionāliem

traucējumiem.

TAGAD

AGRĀK UN TAGAD



CIK BĒRNI VIDZEMĒ
IESAIST ĪTI DI PROJEKTĀ?

926

583

292

bērni ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemē

iesaistīti projektā "Vidzeme iekļauj"

saņem pakalpojumus projektā "Vidzeme iekļauj"



KĀDUS
PAKALPOJUMUS

SAŅEM
BĒRNI  VIDZEMĒ ?  

• Top 3 pakalpojumi: 

• fizioterapija (1650x); 

• kanisterapija (821x); 

• hidroterapija (659x).

Pakalpojuma nosaukums
Pakalpojumu saņēmēju 

skaits

SOCIĀLĀ APRŪPE 57

ATELPAS BRĪDIS 8

DIENAS APRŪPES CENTRS 4

REHABILITĀCIJA 265

REHABILITĀCIJA VECĀKIEM 98



KĀPĒC BĒRNI VIDZEMĒ
NESAŅEM PAKALPOJUMUS DI 

PROJEKTA IETVAROS? 

54

36

15

11 11
9 9

5 3 3

27



KĀDUS PAKALPOJUMUS

BĒRNIEM
A R  F U N K C I O N Ā L I E M  T R A U C Ē J U M I E M  

ATT ĪSTA
VIDZEMES

PAŠVALD ĪBAS?

Pašvaldība Adrese DAC SRPC

Atelpas 

brīdis

1.
Alūksnes

novads

Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes 

novads 2021 2021

2. Amatas novads
Spāres muiža 5, Spāre, Amatas 

pagasts, Amatas novads
2021

3. Cēsu novads Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu novads
2021 2021 2021

4. Kocēnu novads
Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas 

pagasts, Kocēnu novads
2022

5.
Madonas

novads

Parka iela 4, Madona, Madonas 

novads 2022 2022 2022

6.
Mazsalacas

novads

Parka iela 31, Mazsalaca, 

Mazsalacas novads 2022

7.
Smiltenes

novads

Dakteru iela 14A, Smiltene, 

Smiltenes novads 2022 2022

8.
Valmieras

pilsēta
Rīgas iela 53 A, Valmieras pilsēta

2022 2022



IZAICINĀJUMI

• Speciālistu un pakalpojumu 

pieejamība;

• Pakalpojumu cenu pieaugums;

• Motivācija;

• Sabiedrības aizspriedumi;

• Kā uztveram sociālos

pakalpojumus – ieguldījums

cilvēkresursos vai izdevumi

budžetam?



WWW.VIDZEME.LV -> DEINSTITUCIONALIZĀCIJA

FACEBOOK: V IDZEMEIEKLAUJ
KONTAKTI :

Laine Zālīte
sociālo pakalpojumu eksperte

+371 26536286

laine.zalite@vidzeme.lv

Ina Miķelsone

Projekta vadītāja

+371 29289487

ina.mikelsone@vidzeme.lv

http://www.vidzeme.lv/

