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Projekta “Kurzeme visiem” 

ieviešanas aktualitātes

Kurzemes plānošanas reģions 

PP tikšanās, 

Ventspils, 22.01.2020.



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



Esošā situācija 

Projekta īstenošanā -

2020.gada janvārī



1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 

atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 

Turpinās papildus vērtēšana:

personas ar GRT       (plāns - papildu 111 personas)

izstrādāti AP – 29 (Kuldīgas novadā un Ventspilī);

bērni ar FT                (plāns - papildu 42 bērni) 

izstrādāti AP – 34 (Kuldīgas novadā un Ventspilī).

Pašlaik tiek iepirkts 1 nepieciešamais speciālists (ergoterapeits)



1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 

atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 

Vēl plānota papildus vērtēšana:

 personas ar GRT       Ventspilī, Kuldīgas, Saldus, Priekules, Skrundas, 
Brocēnu, Rucavas un Ventspils novados, kā arī VSAC filiālē «Iļģi»                  

(max 130 personas)

kas ar līdz šim izvērtētajiem?

 bērni ar FT Saldus un Priekules novados

(max 55 bērni) - kā arī Grobiņas, Dundagas un Nīcas novados

Konkrētajiem PP tiek nosūtīti uzaicinājumi - iegūt nepieciešamos papildu 
personu/bērnu iesniegumus un tiek minēts atbilstošais skaits 



1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 

atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 

obligāti jāveic AP aktualizācija

2016., 2017. un 2019.gadā izvērtētajām 

personām un bērniem

(vismaz  1 x 12 mēnešos un 

pēc attiecīgā sociālā pakalpojuma sniegšanas beigām), 

tai skaitā izvērtējot apmierinātību ar saņemtajiem 

pakalpojumiem 

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



2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 

3. Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas 

plānu izstrāde

KPR DI plāns (apstiprināts 05.10.2018.)

KPR DI plāna grozījumi (apstiprināti 16.07.2019.)



KPR DI plāna ieviešana 

Virzība, lai sasniegtu rezultātus (9.2.sadaļa no 134.lpp.)

Rīcība 1 - SBSP infrastruktūras izveide

336 personām ar GRT (262 vietas)

185 (198) bērniem ar FT (67 vietas)

44 BSAC bērniem

Rīcība 2 – SBSP sniegšana 

350 (375) personām ar GRT, t.sk. 35 no VSAC

288 (330) bērniem ar FT

Rīcība 3 – speciālistu apmācības 

581 speciālists – esošajos un        veidojamos SBSP

MK313 37.p. Izvērtējumu jāveic par laiku līdz 31.12.2019. 



4.  Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT 

sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Sagatavošana – saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi 

Kopumā plānota 35 personām no VSAC –

Liepāja GrDz (16 no VSAC)

Skrunda GrDz (t.sk.10 no VSAC) 

Saldus GrDz (t.sk. 5 no VSAC) 

Kuldīga GrDz (t.sk.4 no VSAC) 

+ citu PR pašvaldību ieceres 

Sagatavošana – plānota pirms grupu dzīvokļu infrastruktūras izveides

2020./2021./ ?-2022.gadā 



4.  Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT 

sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Sagatavošana– saistīta ar 

 VSAC speciālistiem

 pašvaldību piesaistītiem sociālajiem mentoriem

 organizējamām apmācībām (par sagatavošanu) 

 ierobežotu laiku (līdz 12 mēnešiem)

 SBSP, kas vēl neeksistē un 35 dažādām personām ar GRT

Organizētas tikšanās, kur pārrunāts iespējamais sagatavošanas process, ar:

 LM, CFLA, VSAC un citiem PR (vairākas reizes 2017.-2019.)

 VSAC «Kurzeme» pārstāvjiem (20.01.2020.)

 iesaistītām KPR pašvaldībām (plānota 02.2020.)



5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona personām ar GRT 

atbilstoši pieprasījumam (rādītājs 350)

Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana 
58 personām ar GRT 

Līdz 31.12.2019. kompensēti izdevumi par pakalpojumiem 
57 (unikālām) personām ar GRT

(pieaugums 2019.gadā   +8)



6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona bērniem ar FT 

atbilstoši pieprasījumam     (rādītājs 288)

Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana
aprūpes pakalpojuma 34 (rādītājs 34)
«atelpas brīža» pakalpojuma 54 (rādītājs 54)
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 121+91     (rādītājs 280) 
DAC bērniem - 0      (rādītājs 84)

Līdz 31.12.2019. kompensēti izdevumi par pakalpojumiem 
164 (unikāliem 126) bērniem ar FT un/vai to likumiskajiem 

pārstāvjiem
(pieaugums 2019.gadā   +51 (unikāliem 29)) 



7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības

Apmācības 

 sociāliem mentoriem un VSAC speciālistiem  (par sagatavošanu) 

 BSAC speciālistiem (darbam ar  BSAC bērniem  SBSP = ĢVPP un JM) 

plānotas no 2020./2021.gada pirms infrastruktūras izveides un: 
 pirms VSAC personu ar GRT sagatavošanas 

 pirms ĢVPP un JM pakalpojumu sniegšanas

Sociālos mentorus plāno piesaistīt/nodarbināt 4 KPR pašvaldības 

(Liepāja 4,   Skrunda – 4,    Saldus – 2, Kuldīga – 1),

? Aizkraukle – 1, Limbaži - 1 



8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi 

Kurzemes reģionā

Turpinās dažādu pasākumu īstenošana, 

atbilstoši 

komunikācijas pasākumu plānam
grozīts 13.12.2019. 



Pasākumu organizēšana potenciālajiem 

aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm 

2019.gadā tika noslēgts līgums par izglītojošo pasākumu (42 sarunu
vakaru un rītu 20 pašvaldībās) organizēšanu ar Nodibinājuma “Sociālo
pakalpojumu aģentūras” Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru
“Liepāja”.

Līdz 19.12.2019. tika organizēti 12 pasākumi 10 pašvaldībās

Izpildītāja organizācijas strukturālas pārmaiņas -> pārtraukta līguma
izpilde

2020.gadā - pašlaik jauns iepirkums

-> izpildītājs -> pasākumi



Pasākumi stereotipu mazināšanai

Infografiku cikls par izplatītākajiem mītiem par personām ar GRT



LM kampaņas pasākumi

Iepriekšējās kampaņas rezultātā:
- plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura

traucējumiem pieejama mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv,
- par citiem mītiem:
www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-
cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem

Jaunās kampaņas pasākumi, piemēram, tiešsaistes diskusijas
(15.01.2020. un 19.02.2020.), atklāšanas pasākums Galerijā
CENTRS (22.01.2020.), ...

http://cilveksnevisdiagnoze.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem


Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana

No 2020.gada –
braucieni
atbilstoši
nepieciešamībai
un izveidotajiem
pakalpojumiem



2020.gadā tiek plānoti arī integrējošie 

pasākumi (piem., vēl 2 integratīvas

nometnes)



9. Projekta publicitātes pasākumi 

Vienmēr īstenošanā:  plāksnes, plakāti

info web lapās - vismaz 1 reizi ceturksnī

Daži PP rīkojas aktīvi, t.sk. veidojot papildu 
publicitātes rakstus un pasākumus





Lapai www.kurzemevisiem.lv – jauns dizains

http://www.kurzemevisiem.lv/


10. Projekta vadība

KPR iesniedzis un CFLA apstiprinājusi 

Projekta 16 MP - atskaites 

Pašlaik iesniegta 17.atskaite 

Turpinās 

PP   atskaišu un dokumentu pārbaudes un izdevumu 

kompensēšana, 

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



Labā prakse 

Par datu aizsardzības prasību ievērošanu, tai skaitā 
dokumentu uzmetumos    

PP-Ventspils 

Pašvaldības iestādē ”Ventspils pilsētas Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) 
30.11.2019. ir saņemts (vārds, uzvārds, personas kods ___________________), deklarētā 
dzīvesvieta: Aleksandra  ielā ___________, Ventspilī, LV-3601, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-
6.5.9.10/1), ar lūgumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam ar funkcionāliem 
traucējumiem (vārds, uzvārds, personas kods).

Sociālais dienests konstatē: 

1. Bērns  (vārds, uzvārds) ir Ventspils pilsētas iedzīvotāja, kura dzīvo ģimenē. 

2. Bērnam (vārds, uzvārds)  ir funkcionālie traucējumi un līdz .... noteikta invaliditāte , ko 

apliecina informācija no datu bāzes SOPA.



CFLA norādes par projekta ieviešanu pēc 

MP pamatojošo dokumentu izskatīšanas

par pakalpojumu uzskaiti, 
atbilstoši MK313 19.1.4.prim punktam PP jānodrošina pakalpojuma uzskaite, t.sk. pa sniegto pakalpojumu 
veidiem un to saņemšanas laikiem (norādot pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas laiku pilnās 
stundās vai diennaktīs)

visiem PP jānodrošina uzskaite, tostarp ievērojot/lietojot KPR 29.03.2019. e-pastā 
nosūtīto piedāvāto formu

par aprūpes apkalpojuma atlīdzības aprēķiniem, 
Saskaņā ar MK313 - kompensāciju par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, ja pašvaldība aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanai piesaista pakalpojuma sniedzēju uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata, 
veido atalgojums, ko aprēķina, dalot kārtējam gadam valstī noteikto minimālās mēneša darba algas 
apmēru ar mēneša darba stundu skaitu un reizinot ar sniegtā aprūpes pakalpojuma stundu skaitu 
mēnesī. 

Piemēram, persona 2019.gada aprīlī aprūpes pakalpojumu nodrošinājusi 45 h, 

2019.gada aprīlī darba stundu skaits bija 158, 

kompensāciju par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu ir 430(Eur)/158h x 45h=122,47 EUR



Finanšu disciplīna
2019.gadā –skatās projekta finansēšanas plānu un PMPIG, 

kas iesniegts līdz 01.02.2019. 

2020. (2021.-2023.)gadā- skatās PMPIG, kas iesniegts līdz 

01.02.2020. (2021.-2023.)

saistīts ar PP sniegto informāciju par plānoto pakalpojumu 

saņēmēju skaitu un plānotiem izdevumiem (laika un 

izmaksu grafiks) 



LM norādes par izdevumu kompensēšanu 

projekta beigās

Norēķinu termiņš ar PP – 31.12.2023. 

(pēdējā kopējā KPR atskaite 10.01.2024.)

Pēdējās PP atskaites jāiesniedz tā, lai PR var paspēt 

izskatīt un veikt kompensāciju maksājumus caur 

valsts kasi (pēdējā diena 2023.gadā, kad VK apstrādās 

maksājumu uzdevumus –? 29.12.):

piemēram, līdz 15.novembrim



2020.gadā MK313 grozījumi 
 tiks grozīts kopējais finansējums visiem PR       KPR+1milj.EUR

 tiks grozīta dažu sasniedzamo iznākuma rādītāja vērtība (b. aprūpei 162+8 un soc.reh.170)   KPR +20

 tiks grozītas «atelpas brīža» pakalpojuma izmaksas   42->73Eur

 tiks grozīts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu skaits bērniem ar FT     40x  ->100x

 tiks sniegta iespēja personām ar GRT izvēlēties sev vēlamo SBSP sniedzēju

 tiks grozīti izdevumu kompensēšanas nosacījumi (sociālā mentora atlīdzības aprēķinam (nebūs svarīga 

proporcionalitāte personu skaitam)

 tiks precizēti pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi bērniem ar FT un likumiskajiem pārstāvjiem vai 

audžuģimenei (piem., 20x par katru  ģimenē esošo bērnu ar FT, mazinot administratīvo slogu, piemēram par

VDEĀVK dokumentu iesniegšanu)

 norādot par kalendāro nedēļu pie aprūpes pakalpojuma

 par pakalpojumu nepārklāšanos

Projekta grozījumi Nr.8 ->

t.sk. jauni rezultātu un finanšu rādītāji



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



Par sasniegto DI 

infrastruktūras izveidē

PP pārstāvji



KPR DI plānā ieviešanas progresa 

izvērtējums 

MK313        Plāns iekļauj tā īstenošanas uzraudzības un 

rezultātu novērtēšanas kārtību.

MK313 37.p. - izvērtējumu jāveic ne retāk kā reizi 2 gados 

par laiku līdz 31.12.2019.   - līdz 01.04.2020. 

MK313           Nodrošina plānošanas reģioni,

piemēram, atbilstoši Rīcības plāna (29.pielik.) 3. un 4.lapai



KPR DI plānā ieviešanas 

uzraudzības kārtība
Noteikta KPR DI plānā – 9.5. sadaļā (no 138.lpp)

Mērķis ir pārraudzīt DI procesa ieviešanas progresu Kurzemē 

Nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, lai noteiktu, 

vai tiek īstenotas plānā noteiktās rīcības

 cik labi norit virzība pretī KPR DI plānā noteiktajiem sasniedzamajiem 
rezultātiem.

Kārtība nosaka iesaistīto institūciju kompetenci un procedūras 
informācijas iegūšanai, apkopošanai, novērtēšanai, ziņojumu sagatavošanai un 
atbilstošu lēmumu pieņemšanai, piemēram, progresa noviržu gadījumā.



KPR DI plānā ieviešanas 

uzraudzības kārtība

KPR DI plāna īstenošanas uzraudzībā iesaistītās puses:

KPR pašvaldību sociālie dienesti, 

KPR pašvaldību bāriņtiesas, 

Sociālo pakalpojumu sniedzēji, 

Mērķa grupu pārstāvji un/vai to interešu aizstāvības NVO, 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija



KPR DI plānā ieviešanas 

uzraudzības kārtība
KPR DI plāna īstenošanas uzraudzībā un rezultātu novērtēšanā ir vairāki 

uzdevumi: 

 identificēt, vai DI plāna īstenošana norit atbilstoši plānotajam; 

 parādīt darbības progresu un sasniegumus; 

 nodrošināt informāciju par DI plāna īstenošanu sabiedrībai, politiķiem un 

citām ieinteresētajām pusēm; 

 sekmēt DI plāna īstenošanā iesaistīto pušu koordinētu darbību;

 apkopot informāciju, kas palīdz novērtēt DI procesa īstenošanas ietekmi uz 

mērķa grupu dzīves kvalitātes izmaiņām.



KPR DI plānā ieviešanas 

uzraudzības kārtība
Nodrošina KPR - sadarbībā ar visām pusēm

KPRA koordinē uzraudzībai nepieciešamās informācijas iegūšanu, apkopošanu, 
uzraudzības ziņojumu sagatavošanu un, atbilstoši pieprasījumiem,  iesniegšanu LM

Atbilstoši 

 noteiktiem vispārējiem DI procesa ieviešanas uzraudzības rādītājiem 
(skatāma 76.tabula);

 Rīcību (plāna 29.pielik. 3. un 4.lapā) un rezultātu novērtēšanas 
loģiskajam modelim

Jāsagatavo:

 Uzraudzības ziņojums 1 x gadā;

 Progresa izvērtējuma ziņojums 1 reizi 2 gados.



KPR DI plānā ieviešanas 

uzraudzības kārtība
KPR plāna īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

 Iesaistītās puses, atbilstoši savai kompetencei, regulāri uzkrāj informāciju 

par KPR DI plānā noteikto sasniedzamo rezultātu rādītāju izpildi. 

 KPR pašvaldību sociālie dienesti un bāriņtiesas, kā arī sociālo pakalpojumu 

sniedzēji reizi gadā iesniedz informāciju KPRA. 

 KPRA reizi gadā apkopo uzkrāto un iesūtīto informāciju un sagatavo

KPR DI plāna īstenošanas uzraudzības ziņojumu. 

 KPRA reizi 2 gados sagatavo KPR DI plāna ieviešanas progresa 

izvērtējuma ziņojumu.



Iespējamie instrumenti uzraudzības izpildei

Tabulas informācijas iegūšanai, 

atbilstoši uzraudzības rādītājiem (76.tabulai) 

un 

plānotām rīcībām (plāna 29.pielik. 3. un 4.lapā) 

– nosūtīti 10.01.2020.



Iespējamie instrumenti uzraudzības izpildei
Elektroniski sagatavota/aizpildāma aptaujas anketa informācijas 

iegūšanai par DI procesa īstenošanas ietekmi uz mērķa grupu dzīves 

kvalitātes izmaiņām. Tā iekļauj jautājumus par: 

1. personu emocionālo labsajūtu 

2. starppersonu attiecībām 

3. materiālo labklājību 

4. personības attīstību 

5. pašnoteikšanos 

6. fizisku labsajūtu 

7. tiesībām 

8. sociālo iekļaušanu



Iespējamie instrumenti uzraudzības izpildei

Elektroniski sagatavotas/aizpildāmas aptaujas anketas:

1.   Dzīves kvalitātes novērtējums pēc SBSP saņemšanas personām ar GRT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx8cLJYYbdAwzXIhlpdc_Q

LaEoFiEG1nM9URAi7VtIbK4q-A/viewform?vc=0&c=0&w=1

2.   Bērnam ar FT un viņa likumiskajiem pārstāvjiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUhqYQf48KH9YIutGkO5Q

72dh4Bk5X3uLWC3WDcToMKQ2IUg/viewform?usp=sf_link



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



KPR DI plāna īstenošanas progresa 

izvērtējums

MK313 37.p. - izvērtējumu jāveic ne retāk kā reizi 2 gados

Par laiku līdz 31.12.2019.  - līdz 01.04.2020. 



KPR DI plānā ieviešanas progresa 

izvērtējums

LM sniedzis informāciju (14.01.2020. atsūtīts protokols), 

ko jāiekļauj progresa izvērtējuma ziņojumā:

ir jāgatavo pēc vienotiem principiem un iekļautajai informācijai 
jābūt savstarpēji salīdzināmai un rādītājiem – saskaitāmiem;

galvenie DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumā izmantojamie 
dati un to avoti pievienoti protokola pielikumā;

izvērtējuma orientējošais apjoms – 20 lpp.

skaitliskā informācija pēc iespējas ir jāliek tabulās, kurām 
seko aprakstoša informācija un secinājumi;



KPR DI plānā ieviešanas progresa 

izvērtējums 
LM sniedzis informāciju (14.01.2020. atsūtīts protokols), 

ko jāiekļauj progresa izvērtējuma ziņojumā:

izvērtējumam ir jāparāda izmaiņas salīdzinot ar reģiona DI 
plāna situācijas aprakstā fiksēto situāciju attiecībā uz katru no 
DI mērķa grupām

izvērtējumā jāiekļauj informācija par situāciju 2019. gada 
beigās (kad pieejama)

izvērtējumā ir jābūt iekļautai informācijai par katras 
iesaistītās pašvaldības paveikto un tā ietekmi uz reģiona DI 
plāna mērķu un rezultātu sasniegšanu

....



KPR DI plāna ieviešanas progresa 

izvērtējuma sagatavošana 

KPR plāno:

Izsūtīt tabulas un anketu pašvaldībām (01.2020.)

Izskaidrot PP par aizpildīšanu, saturu un termiņiem 

(22.01.2020.),

Iegūt informāciju no PP, LM, u.c. (līdz 17.02.2020.)

Sagatavot progresa izvērtējuma ziņojumu (03.2020.) 



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



PALDIES!

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

www.kurzemesregions.lv e-pasts:  info@kurzemesregions.lv

Projekta vadības komanda

Inga Kalnina, projekta «Kurzeme visiem» vadītāja, 

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

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

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

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

Līga Neilande, projekta un KPR juriste

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

Lolita Cīrule, projekta finanšu vadītāja 

e-pasts:  lolita.cīrule@kurzemesregions.lv, tel.: +371 29139333



www.kurzemevisiem.lv


