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Projekta mērķis ir Zemgales
reģionā palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem

Mērķa grupas







Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
kuras saņem Valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
institūciju
(turpmāk-VSAC)
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi
sabiedrībā kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas
aprūpes institūcijā (turpmāk–personas ar GRT);
Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu
vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības
finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turpmāk–bērni BSAC);
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un
viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk–bērni ar FT);
Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

1.Darbība «Individuālo vajadzību izvērtēšana un
atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas
reģionā»

1. Kam?

a) Personām ar garīga rakstura traucējumiem VSAC un pašvaldībās, kam ir risks
b)
c)

nokļūt VSAC (300 personas).
Bērniem ārpusģimenes aprūpē, kas atrodas ilgstošās aprūpes iestādē (334
personas).
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs (356 personas).

2. Kas veic izvērtēšanu?

a) Uz līguma pamata piesaistīts pakalpojuma sniedzējs – ZPR plāno komplektēt 23 speciālistu komandas katras mērķa grupas izvērtēšanai.

3. Pašvaldības loma?

a) Sniegt priekšlikumus speciālistu atlasei (kvalifikācija, pieredze u.tml.).
b) Sniegt nepieciešamo informāciju.
c) Nodrošināt piekļuvi sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iespēju tikties ar
darbiniekiem un mērķa grupas personām (personām ar FT pašvaldībā, bērni
ar FT).

4. Kad?

a) No 2015.gada decembra līdz 2016.gada 30.spetmebrim izvērtētas personas ar
GRT, bērni ar FT un bērni BSAC.

2. Darbība «Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas
plāna izstrāde»
1. Par ko iekļauj informāciju?
a) TIKAI par sadarbības partneriem – tās pašvaldības, kas nav

sadarbības partneri netiks iekļautas DI plānā un attiecīgi nevarēs
pretendēt uz ERAF finansējumu.

2. Kas izstrādā plānu?
a) Iepirkuma rezultātā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs.

3. Pašvaldības loma?

a) Sniegt pašvaldības rīcībā esošo informāciju.
b) Izvērtēt izstrādātās plāna sadaļas un sniegt priekšlikumus/
precizējumus.

4. Kad?
a) No 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim.
b) Atkārtoti pārskata 2019.gada 1.ceturksnī un 2021. 1.ceurksnī.

3.Darbība «Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC
reorganizācijas plānu izstrāde»

1. Kam izstrādā plānus?

a) 9 bērnu sociālās aprūpes centriem Zemgales reģionā (Jelgavas bērnu sociālās

b)

aprūpes centrs, Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
«Lejasstrazdi», Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas
filiāles Bērnu nodaļa, Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs,
Kokneses novada domes ģimenes krīzes centrs «Dzeguzīte», Sociālās aprūpes centrs
«Tērvete», Biedrība «Centrs Elizabete», Salas novada pašvaldības aģentūra Bāreņu
nams «Līkumi», Latvijas SAS bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SAS jauniešu māja,
Iecavas SAS jauniešu māja, Īslīces SOS bērnu ciemats.
1 VSAC filiālei, kuru noteiks Labklājības ministrija pēc sekojošiem kritērijiem klientu skaits, kas projekta rezultātā plāno atstāt VSAC; klientu ar 1.un 2.aprūpes
līmeni īpatsvars; īpašumtiesības; veiktie ieguldījumi; tehniskais stāvoklis un
pakalpojuma kvalitāte, t.sk. m2 uz klientu, ēkas augstums, personāls u.c. uzturēšanas
izmaksas utt.

2. Kas izstrādās reorganizācijas plānus?

a) Iepirkuma rezultātā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs
3. Pašvaldības loma?

a) Sniegt pašvaldības rīcībā esošo informāciju.

b) Nodrošināt piekļuvi sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iespēju tikties ar

darbiniekiem.
Izvērtēt izstrādātās plāna sadaļas un sniegt priekšlikumus/ precizējumus.

c)
4. Kad?
a) No 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim.

4. Darbība «Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT
sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā»
1.

Cik personas?

a) 84 personas ar GRT, kas šobrīd atrodas VSAC.
2.
Kas īsteno sagatavošanu?
a) Plānošanas reģiona piesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, sociālais

3.

4.

rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, ergoterapeits, logopēds, psihologs un
mākslas terapeits), pašvaldības (sociālais mentors) un VSAC (darbinieki).

a)
b)
c)
d)

Pašvaldības loma?
Piesaista sociālo mentoru,
Nodrošina sociālā mentora dalību apmācībās,
Nodrošina sociālā mentora izmaksu priekšfinansēšanu.
Iesniegt ZPR atskaites par paveikto un saņemt kompensāciju par
izdevumiem, kas saistīti ar personas sagatavošanu.

Kad?

a) Darbību var uzsākt brīdī, kad ir veikta personu izvērtēšana un sastādīts atbalsta
plāns – indikatīvi 2016.gada 3.ceturksnis / 4.ceturksnis.

5. Darbība «Sabiedrībā balstītu pakalpojumu
īstenošana Zemgales reģiona personām ar GRT»
1. Cik personas?

a) Projekta ietvaros plānots sniegt pakalpojumus 251 personai
2. Kādi pakalpojumi?
a) aprūpe mājās,
b) dienas aprūpes centros,
c) specializētās darbnīcās,
d) grupu dzīvokļos
e) īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi,
f) speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts,
g) atbalsta grupas un grupu nodarbības.
3. Pašvaldības loma?
a) Nodrošina pakalpojuma priekšfinansēšanu.
b) Pakalpojums var tikt sniegts pašvaldības iestādē vai pirkts no cita pakalpojuma
sniedzēja.
Iesniedz atskaiti par sniegtajiem pakalpojumiem un izmaksām.
Saņem kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem.

c)
d)
4. Kad?
a) 2016.gada 3.ceturksnis/ 4.ceturksnis

6. Darbība «Sabiedrībā balstītu pakalpojumu
īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT»
1. Cik bērniem?
2.

a) Projekta ietvaros plānots sniegt pakalpojumus 375 bērniem ar FT.
Kādi pakalpojumi?
a) Aprūpes pakalpojums bērnam ar FT līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem izsniegts
b)
c)

VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem - ne vairāk kā 50 h nedēļā. Ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes
spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Bērniem ar FT – psihologa, logopēda vai rehabilitologa
pakalpojums, fizioterapija, reitterapija, hidroterapija, izglītojošās atbalsta grupas; bērnu
likumiskajiem pārstāvjiem –psihologa vai rehabilitologa pakalpojums, fizioterapija,
izglītojošās atbalsta grupas.
“Atelpas brīža” pakalpojums - bērnu likumiskajiem pārstāvjiem - līdz 30 diennaktīm gadā
ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4
reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

3. Pašvaldības loma?
a)

4.

Organizē pakalpojuma sniegšanu (pieņem iesniegumu, izskata, pieņem lēmumu, sniedz
pakalpoju (pati pašvaldība vai piesaista pakalpojuma sniedzēju).
Priekšfinansē pakalpojumu sniegšanu.
Iesniedz atskaiti ZPR un saņem kompensāciju.

b)
c)
Kad?
a) Aprūpes un «Atelpas brīža» pakalpojumus – no brīža, kad ZPR paraksta vienošanos ar
b)

CFLA. Indikatīvi no 2016.gada 2. janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc izvērtējuma un atbalsta plāna izstrādes.
Indikatīvi no 2016.gada 3.ceturkšņa / 4. ceturkšņa līdz 2022.gada 31.decembrim.

7. Darbība «Speciālistu apmācības Zemgales
reģionā»
1. Kam?
a)

b)
c)

VSAC speciālistiem un sociālajiem mentoriem darbam ar personām ar GRT, kuras
pāriet uz dzīvi sabiedrībā;
BSAC speciālistiem darbam BSAC bērniem ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma
nodrošināšanai, tai skaitā darbam ar jauniešiem „jauniešu mājās”;
slēdzamās VSAC filiāles speciālistiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanu un pārkvalifikācija.

2. Par kādām tēmām?
a)
b)
c)
d)

Atbalsta plānu izstrāde mērķa grupas personām.
Darbs ar mērķa grupas personām sadzīves prasmju apguves jomā.
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana.
U.c. atbilstoši DI plānā identificētajai nepieciešamībai.

3. Kas organizē?
a)

ZPR iepirkuma rezultātā atlasīts pakalpojuma sniedzējs.

4. Pašvaldību loma?
a)
b)
c)

Sniegt priekšlikumus par apmācību tēmām.
Sniegt priekšlikumus par prasībām pakalpojuma sniedzējam.
Nodrošināt savu darbinieku dalību apmācībās.

a)

2016.gada 2.ceturksnis – 2022.gada 31.decembris.

5. Kad?

8.Darbība «Informatīvi un izglītojoši pasākumi
Zemgales reģionā»
1. Kādi pasākumi?

a) pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai attiecībā uz personām ar

GRT, bērniem BSAC un bērniem ar FT;
b) pasākumi potenciālo aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu
informēšanai un izglītošanai;
c) potenciālo aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu individuālās
konsultēšanas un motivēšanas pasākumi.

2. Kas īsteno?

a) ZPR iepirkuma rezultātā atlasīts pakalpojuma sniedzējs atbilstoši LM
izstrādātajai komunikāciju stratēģijai.

3. Pašvaldību loma?

a) Sniegt priekšlikumus pretendenta atlasei.
b) Līdzdarboties informācijas izplatīšanā.
c) Dalība pasākumos.
4. Kad?
a) 2016.gada 1.ceturksnis – 2022.gada 31.decembris.

Informācija par Sadarbības līguma projektu
1. Līgumā lietoto terminu definīcijas.
2. Līguma priekšmets.
3. Projekta izmaksas un finansēšanas avoti.
4. Pušu tiesības un pienākumi.
5. Atskaišu iesniegšanas, izskatīšanas un apstiprināšanas kārtība.
6. Norēķinu veikšanas kārtība.
7. Projekta ilgtspēja un autortiesības.
8. Informācijas un publicitātes pasākumi.
9. Nepārvarama vara.
10. Strīdu risināšanas kārtība.
11. Līguma stāšanās spēkā, papildināšanas un grozīšanas kārtība.
12. Noslēguma jautājumi.

Pašvaldību DI vadības grupas izveide
1. Kāpēc?
a)

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu DI plānošanu, īstenošana un uzraudzību pašvaldības
līmenī.

2. Kādā sastāvā?
a)

Grupā iekļauti - sociālā dienesta, pašvaldības domes, VSAC, bērnu aprūpes institūciju un
citu pakalpojumu sniedzēju, NVO, sociālo pakalpojumu saņēmēju pārstāvji.

3. Kādas ir pašvaldību DI vadības grupas funkcijas?
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.

sagatavo un sniedz plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem,
pašvaldībā;
esošajiem un plānotajiem pakalpojumiem un pieprasījumu pēc tiem;
nodrošina DI pamatprincipu ievērošanu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā un
sniegšanā;
organizē jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi;
organizē pakalpojumu sniegšanu atbilstoši reģiona DI plānam;
pārrauga klientu sagatavošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa īstenošanu
pašvaldības līmenī;
veicina vietējās sabiedrības izpratni par projekta mērķa grupām, informējot par to
vajadzībām un iespējām un iesaistot mērķa grupas pašvaldības kopienas aktivitātēs;
sadarbojas ar reģiona DI vadības grupu.

h)
Pašvaldības DI vadības grupas sastāvs ir atkarīgs no pašvaldības lieluma
un potenciālo klientu skaita.

Potenciālās izmaiņas projektā – personu ar GRT
vērtēšana
1.

Zemgales reģionā projekta ietvaros individuālo vajadzību izvērtējums jāveic 300
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2.

Esošajā MK noteikumu Nr. 313 versijā un attiecīgi arī projektā “Atver sirdi
Zemgalē” izvērtēšanas veikšanai plānots piesaistīt pakalpojuma sniedzēju, kas
veiks personu ar GRT izvērtēšanu un izstrādās individuālo atbalsta plānu.
Izvērtējuma veikšanai jāpiesaista: sociālo darbinieku, klīnisko psihologu,
psihiatru, ergoterapeitu un garīgās veselības aprūpes māsu.

3.

Izvērtēšana minētai speciālistu komandai būtu jāveic saskaņā ar LM pilotprojekta
laikā izstrādāto metodiku. Tomēr tā tiek vērtēta kā neatbilstoša.

4.

LM ir pārskatījusi Eiropas Komisijas vadlīnijas Deinstitucionalizācijas ieviešanai
un piedāvā personu ar GRT izvērtēšanai izmantot ASV izstrādāto Atbalsta
intensitātes skalu, kas koncentrējas uz prasmēm un spējām, kas cilvēkam ir, un
novērtē atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Skala
ir orientēta uz to, lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalību,
dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos.

Atbalsta intensitātes skalas priekšrocības:
+ Ir

zinātniski izstrādāta un nodrošina atbalsta vajadzību novērtēšanas
ticamību un validitāti.
+ Paredzēta uz personu centrētam atbalsta plānošanas procesam,
palīdzot cilvēkiem apzināt savas individuālās vēlmes, prasmes un dzīves
mērķus.
+ Ļauj sasaistīt un vērtēt atbalsta ietekmi uz personas dzīves kvalitāti.
+ Tās pamatā ir invaliditātes sociālais modelis, un izpratne, ka cilvēkam,
neatkarīgi no intelektuālo spēju ierobežojuma, ir jādod iespēja iesaistīties
dzīves aktivitātēs un pieredzē tāpat kā jebkurai citai personai.
+ Izvērtējumu var veikt viens instrumenta lietošanā apmācīts
speciālists, intervējot klientu un cilvēkus, kas viņu labi pazīst; papildus
speciālistu iesaiste var būt nepieciešama tikai atbalsta plānu izstrādei –
ļaujot būtiski samazināt individuālajai izvērtēšanai nepieciešamos
resursus
+ Individuālā izvērtējuma veikšanai nepieciešamais laiks vienam klientam
ir salīdzinoši neliels - vidēji 2,5-3h
+ Skalas lietošana ir salīdzinoši viegla, un tās apguvei vajag vidēji 4
dienu apmācības; atšķirībā no citām metodēm tās lietošana nav
ierobežota vienas konkrētas specialitātes ietvaros

Atbalsta intensitātes skalas trūkumi:
-

Aizsargāta ar autortiesībām – lai lietotu jāmaksā ikgadēja licences maksa (u.c.
vienreizējas izmaksas Skalas lietošanas uzsākšanai).

-

Prasa izmaiņas līdz šim plānotajā klientu individuālo vajadzību izvērtējuma regulējumā.

-

Pamatā ir domāta personām ar garīgās attīstības traucējumiem vai kompleksām
diagnozēm, nevis cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām; tomēr tā ietver atbalsta
vajadzību novērtēšanu tik svarīgās jomās kā medikamentu lietošana, prasme lietot
naudu un aizstāvēt savas intereses, agresīvas uzvedības kontrole u.c., kas ļauj domāt,
ka tā ir piemērota DI projektu mērķa grupai.

-

Laiks, kas nepieciešams Skalas iztulkošanai, var aizkavēt deinstitucionalizācijas procesa
laika grafiku; bet operatīvi organizējot darbu iespējama Skalas iztulkošana līdz 2016.gada
februāra beigām, speciālistu apmācība 2016.gada februārī/ martā, un DI projektiem
nepieciešamo individuālo izvērtējumu pabeigšana līdz 2016.gada augusta beigām.

-

Līgumattiecības ar AAIDD paredzēs striktus nosacījumus attiecībā uz autortiesību
ievērošanu, ierobežojot iespējas Skalas publiskai izplatīšanai.

Neietver informāciju par personas ģimeni un neformālajām attiecībām, bet to izpēti
var veikt ar citiem instrumentiem.

Atbalsta intensitātes skalas ieviešanas shēma:
1. 9.2.1.1.pasākuma «Sociālā darba» projekts:
a) iepērk Atbalsta intensitātes skalas rīku angļu valodā (indikatīvi 2016.gada
janvāris)

b) nodrošina Atbalsta intensitātes skalas novērtēšanas veidlapu un rokasgrāmatas
tulkošanu (indikatīvi 2016.gada janvāris – februāris)

c)

nodrošina DI projektā piesaistīto 20 izvērtētāju apmācību (indikatīvi 2016.gada
februāris)

d) integrē Atbalsta intensitātes skalu metodikā darbam ar personām ar GRT un
turpina tās lietošanu pilotprojektos 15 pašvaldībām ārpus DI projektiem

2. 9.2.2.1.pasākuma «DI» projekts:
a) piesaista izvērtējuma veicējus (plānošanas reģionos vai pašvaldībās)
b) nosūta izvērtētājus uz apmācībām «Sociālā darba» projekta ietvaros
c) nodrošina individuālo vajadzību izvērtējumu veikšanu, maksājot atlīdzību
izvērtētājiem

d) piesaista psihiatru un ergoterapeitu pakalpojumus individuālo atbalsta plānu
izstrādei

Personu ar GRT individuālā izvērtējuma
veikšana: A VARIANTS
1.

PLĀNOŠANAS REĢIONI (PR) uz izvērtējuma laiku pieņem darbā kopumā 20
izvērtētājus (sociālos darbiniekus ar labām angļu valodas zināšanām) kā
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA īstenošanas personālu, paredzot atlīdzības izmaksas un
transporta izmaksas izvērtējuma veikšanai (indikatīvi uz 9 mēnešiem)

2.

PR izvērtētāji tiek apmācīti darbam ar Atbalsta intensitātes skalu 9.2.1.1.pasākuma
«Sociālā darba» projekta ietvaros (indikatīvi 5 dienas februārī)

3.

PR izvērtētāji nodrošina mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtējumu
atbilstoši Atbalsta intensitātes skalai (indikatīvi 6 mēnešus no marta līdz augustam)

4.

PR izvērtētāji un PR uz pakalpojuma līguma piesaistīti ergoterapeiti un psihiatri
izstrādā mērķa grupas personu individuālos atbalsta plānus (indikatīvi 5 mēnešus
no aprīļa līdz augustam)

5.

PR izvērtētāji sniedz atgriezenisko saiti par izvērtējuma procesu 9.2.1.1.pasākuma
«Sociālā darba» projekta vadībai metodikas darbam ar personām ar GRT izstrādei

6.

A varianta pluss: vienkāršāka izvērtējuma veikšanas izmaksu administrēšana.

7.

A varianta mīnusi: ar izvērtētājiem pēc izvērtējuma veikšanas tiek izbeigtas darba
tiesiskās attiecības. Netiek nodrošināta Atbalsta intensitātes skalas ilgtspēja.

Personu ar GRT individuālā izvērtējuma
veikšana: B VARIANTS
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

SADARBĪBAS PARTENRI – PAŠVALDĪBAS, uz izvērtējuma laiku piesaista kopumā 20 izvērtētājus (esošos
vai jaunus pašvaldību sociālos darbiniekus ar labām angļu valodas zināšanām) kā SADARBĪBAS
PARTNERA īstenošanas personālu. PR paredz atlīdzības izmaksas un transporta izmaksas PAŠVALDĪBU
izvērtējuma veicējiem (indikatīvi uz 9 mēnešiem).
PAŠVALDĪBU izvērtētāji tiek apmācīti darbam ar Atbalsta intensitātes skalu 9.2.1.1.pasākuma «Sociālā
darba» projekta ietvaros (indikatīvi 5 dienas februārī)
PAŠVALDĪBU izvērtētāji nodrošina mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtējumu atbilstoši
Atbalsta intensitātes skalai (indikatīvi 6 mēnešus no marta līdz augustam)
PAŠVALDĪBU izvērtētāji un PR uz pakalpojuma līguma piesaistīti ergoterapeiti un psihiatri izstrādā
mērķa grupas personu individuālos atbalsta plānus (indikatīvi 5 mēnešus no aprīļa līdz augustam)
PAŠVALDĪBU izvērtētāji sniedz atgriezenisko saiti par izvērtējuma procesu un turpina dalību
9.2.1.1.pasākuma «Sociālā darba» projektā kā instruktori citu izvērtētāju apmācībai pašvaldību
pilotprojektu ietvaros
B varianta plusi: pašvaldību piesaistītie izvērtētāji pēc izvērtējuma veikšanas saglabā darba tiesiskās
attiecības ar pašvaldību. Tiek nodrošināta Atbalsta intensitātes skalas ilgtspēja, jo pašvaldību
izvērtētāji piedalās arī 9.2.1.1.pasākuma «Sociālā darba» projekta ietvaros īstenojamo pilotprojektu
īstenošanā
B varianta mīnusi: sarežģītāka izvērtējuma veikšanas izmaksu administrēšana

Paldies!

