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Talsos, 27.03.2019



Par projektu 

“Kurzeme visiem”



Projekta «Kurzeme visiem» mērķis

palielināt Kurzemes reģionā 

ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem



Projekta «Kurzeme visiem» mērķa grupas

• Pilngadīgas personas ar GRT* (I un II inv.gr.), kuras 

saņem pakalpojumus VSAC

vai potenciāli var nonākt VSAC

*GRT- garīga rakstura traucējumi = 

psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības traucējumi

• Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT),  kuriem ir 
noteikta invaliditāte, ģimenēs un viņu ģimenes vai 
audžuģimenes

• Bērni BSAC līdz 18 gadiem (bērni-bāreņi un bez vecāku 
gādības palikuši bērni)

• Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes



Projekta «Kurzeme visiem» darbības

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 
izstrāde Kurzemes reģionā

2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
3. Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu 

izstrāde
4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana 

pārejai uz dzīvi sabiedrībā
5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona personām ar GRT
6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona bērniem ar FT
7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības
8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
9. Projekta publicitātes pasākumi
10. Projekta vadība



Grozījumi Nr.6 un 7 ->

rezultātu un finanšu rādītāji 2018 

un

2015 - 31.12.2023



Kas Projektā notiek pašlaik -

2019.gada sākumā?



1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 

atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 

2016. un 2017.gadā izvērtētajām personām, 

obligāti jāveic AP aktualizācija (vismaz  1x 12 

mēnešos un pēc attiecīgā sociālā pakalpojuma 

sniegšanas beigām), tai skaitā izvērtējot 

apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem 

(MK313    34.1.p. un 34.2.p.) 



Papildu personu ar GRT un 

bērnu ar FT vērtēšana

Plānots uzsākt pēc atbilstošo speciālistu iepirkšanas: 

psihiatrs (ir) un ergoterapeits  (vēl nav)

personu ar GRT izvērtēšanai;

4 speciālisti (vēl nav) bērnu ar FT izvērtēšanai.

Plānots nosūtīt uzaicinājumus konkrētajiem 9 PP -

iegūt nepieciešamos papildu personu/bērnu iesniegumus 

un tiks minēts atbilstošais skaits



2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 

3. Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plānu 

izstrāde

Pēc KPR DI plāna apstiprināšanas 05.10.2018.:

6 pašvaldības CFLA iesniegušas projektu pieteikumus 
par infrastruktūras veidošanu (ar ERAF-DI atbalstu) 

4 vēl gatavo pieteikumus par infrastruktūras veidošanu 

1 pašvaldība atteikusies no infrastruktūras izveides

 slēgts 1 BSAC (Stikli ar 28.12.2018.)



KPR DI plānā plānotie grozījumi - ~aprīlī

Mainās veidojamā infrastruktūra un sasniedzamo rezultātu 
apjoms 7 pašvaldībās, tai skaitā: 

 grupu dzīvokļi personām ar GRT - 2 PP atceļ (24) un 2 PP 
pievieno (16) veidošanu, 

 specializētās darbnīcas personām ar GRT -1 PP atceļ (25) un 
2 PP pievieno (15) veidošanu), 

 dienas aprūpes centrs personām ar GRT -1 PP pievieno (6) 
veidošanu,

 «jauniešu māju» BSAC bērniem - 1 PP atceļ 

 ĢVPP rezultāta apjoms BSAC bērniem - 1 PP samazina par 8

Mainās veidojamās infrastruktūras adreses – 2 PP



4.  Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT 

sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

plānotas

pirms grupu dzīvokļu infrastruktūras izveides

2020./2021./ ?-2022.gadā 

Sagatavošana– saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi 

(izmaiņas      30 -> 27+?) –

Liepāja GrDz ar apr - 16 (visi 16 no VSAC),

Saldus GrDz -16+4+4 (t.sk. 5 no VSAC), 

Skrunda GrDz - 7+7 (t.sk.2+? no VSAC), 

Kuldīga GrDz ar apr - 8 (t.sk.4 no VSAC).

+ citu PR pašvaldību ieceres 



5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona personām ar GRT

atbilstoši pieprasījumam

Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana 58 personām ar GRT 

DAC - Liepājā 
Individuālās konsultācijas – Ventspilī, Liepājā, Kuldīgas un Aizputes novados

Grupu nodarbības – Kuldīgas, Saldus, Skrundas un Rucavas novados 
Īslaicīga aprūpe - Talsu un Aizputes novados

Līdz 31.12.2018. kompensēti izdevumi par pakalpojumiem 
49 personām ar GRT



6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona bērniem ar FT

atbilstoši pieprasījumam
Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana

aprūpes pakalpojuma 22 
(Aizpute, Grobiņa, Kuldīga, Mērsrags, Priekule, Talsi, Liepāja, Ventspils)

«atelpas brīža» pakalpojuma 42 
(Aizpute, Kuldīga, Liepāja, Pāvilosta, Priekule, Talsi un Ventspils novads)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 97+52
(Aizpute, Dundaga, Grobiņa, Kuldīga, Mērsrags, 

Priekule, Talsi, Liepāja un Ventspils)

Līdz 31.12.2018. kompensēti izdevumi par pakalpojumiem 
113 (unikāliem 97) bērniem ar FT un/vai to likumiskajiem pārstāvjiem



6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

PP jānodrošina:

pakalpojuma uzskaite, lai novērstu dubultā finansējuma risku, 

t.sk. pa sniegto pakalpojumu veidiem un to saņemšanas laikiem 

(atbilstoši MK313 19.1.4.prim punktam –norādot pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšanas un pabeigšanas laiku pilnās stundās vai diennaktīs)

informācija uz lēmuma – kā nodrošināja, ka adresāts ir iepazinies ar 

lēmumu

Izvērtēt, vai iespējama lēmuma spēkā stāšanās ar tā pieņemšanas brīdi

Līgumos novērstas iepirkumu līgumu pazīmes

ESF anketās – datu precizitāte (cipari un burti), datumi, saturs, 2 paraksti



7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības

Apmācības 

• sociāliem mentoriem un VSAC speciālistiem  (par sagatavošanu) 

• BSAC speciālistiem (darbam ar  BSAC bērniem  SBSP) 

pirms infrastruktūras izveides

plānotas no ? 2019./2020./ ? 2021.gada 

Sociālos mentorus plāno piesaistīt/nodarbināt (ar izmaiņām):

Kuldīga – ?, Skrunda – 1, Saldus – 2, Liepāja 4,

Smiltene – 1, Aizkraukle – 1, Limbaži - 1 



8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi 

Kurzemes reģionā

Jāīsteno dažādi pasākumi, 

atbilstoši 

komunikācijas pasākumu plānam



Integrējošu nometņu organizēšana bērniem 
un viņu ģimenēm un bērniem ar FT un viņu 
ģimenēm

2019.gadā  tiks organizēta 
viena nometne 

30 dalībnieki - ~40% bērni ar 
FT un viņu ģimenes 

Bērni vecumā no 9-15 gadi



Individuālās konsultēšanas un motivēšanas pasākumu 
organizēšana potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un 
audžuģimenēm 

2018.gadā ar biedrību “Piecas izaugsmes
formulas” noslēgts līgums par konsultāciju
sniegšanu līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Līdz šim sniegtas 45 psihologa, 28 jurista un
28 sociālā darbinieka konsultācijas jeb ~96%
no līgumā paredzētā (105).

2019.gadā plānots pabeigt līguma izpildi
līdz 30.06., kā arī uzsākt darbus citu
pasākumu, piemēram, sarunu vakaru
organizēšanai potenciālajiem AAA.



Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana

2018.gadā organizēti 2 pieredzes
braucieni, t.sk.

21.-22.02.2018. un

31.10. – 01.11.2018. pieredzes brauciens uz
Rīgu tām pašvaldībām, kas pilnveido SBSP
infrastruktūru DI procesa ietvaros. 26 dalībnieki

2019.gada aprīlī  

plānots pieredzes brauciens politiķiem



Interaktīvu pasākumu organizēšana skolēniem 
izpratnes un atbalstošas attieksmes veidošanai 
(pēc nepieciešamības)

2019.gadā tiks izvērtētas 
vajadzības un iespējas 
Kurzemē, un, ja 
nepieciešams, plānotas 
rīcības aktivitātes 
īstenošanai.



Integrējoši, praktiski, izglītojoši pasākumi 
un pieredzes apmaiņas braucieni 
personām ar GRT un esošiem un 
potenciālajiem darba devējiem par 
personu ar GRT nodarbinātības iespējām 
(pēc nepieciešamības)

2019.gadā tiks izvērtētas vajadzības un
iespējas Kurzemē, un, ja nepieciešams,
plānotas rīcības aktivitātes īstenošanai,
iespējama sadarbība ar sociālajiem
uzņēmumiem.



Lai veicinātu publicitāti 
2018.gadā:
Preses relīzes;

Infografikas;

Raksti par aktualitātēm;

Individuālas tikšanās ar medijiem;

Individuāli piedāvājumi medijiem;

Medijiem sniegtie komentāri;

Mediju pārstāvju dalība pieredzes 

apmaiņas braucienos;

Mediju pasākumi.

http://kurzemevisiem.lv/talsu-televizija-talsu-novada-palidz-cilvekiem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam/


Informatīvu pasākumu organizēšana par DI 
procesu, iesaistīto institūciju darbībām projekta 
īstenošanā

2018.gadā organizētas 19 tikšanās:
tikšanās ar pašvaldībām un to sociālo dienestu

darbiniekiem – 13;

ar NVO – 4;

informatīvas tikšanās ar PP – 2.

Dalība starpreģionu forumā ZPR;

Dalība visu PR un NVO tikšanās reizē;

Dalība LM kampaņas pasākumā Kurzemē.

2019.gadā atbilstoši nepieciešamībai turpināsies
informatīvu pasākumu/tikšanos organizēšana

Kā arī:

http://kurzemevisiem.lv/kurzeme-visiemprojekta-partneri-apspriez-aktualitates-un-di-plana-istenosanu/


Individuālu tikšanos ar reģionāliem un 
nacionāliem medijiem organizēšana

2018.gadā 3 tikšanās:
18.04. Tikšanās un intervija Kuldīgā par Projekta

ieviešanas jautājumiem (Kurzemnieks, Latvijas Radio 1);
09.11. telefonintervija krievu valodā par DI procesa

norisi Kurzemē (Latvijas Radio 4);
10.12. Mediju pasākums Talsos par DI plānā

paredzētajiem infrastruktūras risinājumiem (Talsu
Vēstis, Talsu Televīzija);

2019.gadā plānotas 3 tikšanās ar medijiem par DI
plānā ietvertajiem infrastruktūras risinājumiem
(Liepāja, Ventspils, Saldus) un citas tikšanās pēc
nepieciešamības

http://kurzemevisiem.lv/talsu-televizija-talsu-novada-palidz-cilvekiem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam/


Kurzemes plānošanas reģiona 
resursi

KPR mājas lapā 
24 publikācijas

Ziņas KPR sociālajos 
tīklos 

– Facebook 

- Twitter

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/
https://www.facebook.com/kurzemesregions/photos/a.814378235272170/2016021945107787/?type=3&theater
https://twitter.com/search?q=kurzemevisiem&src=typd


Mediji Kurzemē
Kopā 24 mediji:
6 reģionālie laikraksti: 
Kursas laiks, Kurzemnieks, Kurzemes vārds, Saldus zeme, Talsu vēstis, 
Ventas Balss

8 reģionālie portāli: 
liepajniekiem.lv, irliepaja.lv, liepaja24.lv, rekurzeme.lv, ventspilnieks.lv, 

arī Kurzemnieks, Saldus zeme, Ventas Balss

5 reģionālās televīzijas: 
Aizputes TV, Kurzemes TV, TV Kurzeme, Talsu TV, TV Skrunda

5 reģionālie radio: 
Kurzemes radio, Rietumu Radio, Saldus Radio, Radio Skonto Kurzemē, 

LR1 korespondente Liepājā

Atrodas galvenokārt Liepājā un citās lielākajās
pilsētās

Pašvaldību drukātie izdevumi 18 novados



“Kurzeme visiem” un DI publicitāte 2018.gadā 
Vismaz 41 publikācija par 

«Kurzeme visiem»:
21 publikācija nacionālajos, reģionālajos un

pašvaldību izdotajos laikrakstos;

17 publikācijas portālos;

2 radio sižeti

1 TV sižets;

vismaz 246 publikācijas PP

mājas lapās

ziņas PP sociālajos tīklos



Kurzemevisiem.lv – nozīmīgs informācijas 
resurss par DI Kurzemē

2018.gadā 
publicēti 55 raksti

2019.gadā turpināsies darbs 
pie lapas uzlabošanas un 
satura pilnveides

http://www.kurzemevisiem.lv/


9. Projekta publicitātes pasākumi 

Vienmēr īstenošanā:  plāksnes, plakāti

info web lapās - vismaz 1 reizi ceturksnī

PALDIES tiem PP, kas aktīvi rīkojas, 
t.sk. veidojot papildu publicitātes rakstus 

un pasākumus



10. Projekta vadība

KPR iesniedzis un CFLA apstiprinājusi 
Projekta 13 MP - atskaites 

14.atskaite jāiesniedz 10.04.2019.

Turpinās 
PP   atskaišu un dokumentu pārbaudes un izdevumu 

kompensēšana 
PP Sadarbības līgumu grozījumu un izmaiņu sagatavošana

KPR tikšanās ar PP pārstāvjiem - vizītes
iepirkumi, tirgus izpētes, atbalsts PP, ....



PP 12.atskaite

PP   12.atskaite un pamatojošie dokumenti (15.04.2019.) 

Jāpārbauda:

 informācijas saskaņa --- 1.2 un 1.3 lapā; 1.3 un 3.lapā; 

1. un 2.lapā; 3., 3.1. un 2. lapā; 3. un 4.1., 4.2. un 4.3.lapās

 norādītie datumi 3.lapā – gads ar 4 cipariem 

 summas un formulas 2.lapā

Jānorāda:

3. un 3.1.lapā piezīmēs par informācija saņēmēju 

un 4.kolonnā – skaidri saprotami pakalp. veids un saņēmēja grupa



CFLA 2019.gadā plānotā pārbaude 

KPR un Kurzemes pašvaldībās

21.03.2019. saņemta CFLA vēstule par plānoto 
pārbaudi KPR

Iespējamais laiks – no aprīļa

Procedūra vizītēm īstenošanas vietās

Projekta dokumentu pieejamība 

un nodrošināšana



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



PALDIES!

Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4a, Rīga LV-1048, Tel.: +371 67331492

www.kurzemesregions.lv

e-pasts:  info@kurzemesregions.lv

Inga Kalnina, projekta «Kurzeme visiem» vadītāja, 

e-pasts:  inga.kalnina@kurzemesregions.lv, tel.: +371 27008743, 67331634

Sandra Miķelsone – Slava, projekta «Kurzeme visiem» vadītājas asistente, 

e-pasts:  sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv, tel.: +371 20027280

Līga Neilande, projekta «Kurzeme visiem» juriste, 

e-pasts:  jurists@kurzemesregions.lv, tel.: +371 29228043

Laura Homka, projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste, 

e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26454574

Anete Jansone, projekta tehniskā asistente

e-pasts: anete.jansone@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26355733



www.kurzemevisiem.lv


