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Ventspils pilsētas pieredze KPR DI plānā 

iekļautās infrastruktūras izveidē

➢ Vienošanās ar CFLA par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/032 īstenošanu noslēgta

03.09.2019.

➢ Projekta kopējie izdevumi EUR 1 172 206

➢ Projektu plānots īstenot līdz 31.12.2020.

➢ KPR DI plānā un attiecīgi projektā iekļauti 2 infrastruktūras risinājumi:

1) ēkas pārbūve atbilstoši dienas aprūpes centra (DAC) vajadzībām

2) ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma (ĢVPP)

sniegšanas vietas izveidei, kurā veidos 2 dzīvokļus, kur katrā varēs

dzīvot ne vairāk kā 8 bērni
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Dienas aprūpes centrs Kuldīgas ielā 4, 

Ventspilī

Pašreiz:

• Pakalpojums tiek nodrošināts ēkā, kuras platība ir 164 m2

• Telpas piemērotas 20 klientiem, bet ikdienā apmeklē 30-50 personas

• Pakalpojumu nodrošina nodibinājums «Atbalsta centrs ģimenēm un 

bērniem ar īpašām vajadzībām «Cimdiņš»»

Plānots:

• DAC pakalpojums tiks nodrošināts ēkā, kuras platība ir 373 m2

• Pakalpojumu ikdienā nodrošinās 40 pilngadīgām personām ar GRT un 55 

bērniem ar FT, vienlaicīgi pakalpojumu varēs saņemt 20 bērni ar FT un 30 

personas ar GRT

• Pakalpojumu nodrošinās nodibinājums «Atbalsta centrs ģimenēm un 

bērniem ar īpašām vajadzībām «Cimdiņš»»
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Sadarbība ar NVO pakalpojumu sniegšanā 

personām ar GRT

• Lielāko daļu pakalpojumus personām ar GRT ir nodrošina nodibinājums «Atbalsta centrs 

ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām «Cimdiņš»»

• 2018. un 2019. gadā ir sniegtas speciālistu konsultācijas (sociālais darbinieks, psihologs, 

ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds) 

Veiksmīgu sadarbību veicinošie faktori:

• uzkrāta ilgstoša pieredze darbā ar mērķa grupu (~20 gadu), visi speciālisti sagatavoti darbam 

ar personām ar smagiem vai ļoti smagiem GRT

• individuāla pieeja, pārzinot katra klienta īpašās vajadzības:

✓ nodarbības tiek organizētas klientiem visvēlamākajā laikā

✓ tiek turpināts iepriekš iesāktais rehabilitācijas process

✓ pārzina klientu komunikācijas spējas

• klientam jau iepriekš izveidojies kontakts ar pakalpojuma sniedzēju, kas sniedz drošības 

sajūtu un uzticēšanos speciālistam

• speciālistu ciešā sadarbība ar klientu vecākiem, kas uzlabo pakalpojuma efektivitāti  
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Ēka Kuldīgas ielā 4 pašlaik
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Plānotie būvniecības darbi 

ēkā Kuldīgas ielā 4

• Pārbūvēs 1797. gadā būvētu ēku - valsts nozīmes pilsētbūvniecības

pieminekli – Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un valsts nozīmes

arheoloģijas pieminekli – Ventspils senpilsētas, aizsardzības zonā

• Plānota kapitālā ēkas pārbūve, respektējot vēsturiskā apjoma saglabāšanu un 

sabalansētību, tradīcijas ēku uzbūvē un apdarē

• Labiekārtojums - vienkāršs, estētisks un funkcionāls, kas piemērots DAC 

klientiem un viņu dažādajām spējām

• Pagalmā tiks izveidots terapiju dārzs ar sensoro taku, attīstot sajūtas, kustības 

stabilitāti, iepazīstot materiālus, meditācijas zonas un augu terapiju dobes -

krāsu dažādība, augu smaržas un faktūra
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DAC ēkas Kuldīgas ielā 4 vizualizācijas
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ĢVPP sniegšanas vieta Vītolu ielā 21, 

Ventspilī

Pašreiz:

Apstākļi Ventspils Sociālās aprūpes nama «Selga» bērnu sociālās aprūpes

centrā neatbilst bērnu labākajām interesēm un ģimeniskai videi pietuvinātam

aprūpes modelim

Plānots:

Pārbūvēt ēku, izveidojot 2 dzīvokļos, katrā līdz 8 bērniem, kuros būtu iespēja 

augt ģimeniskā vidē un nodrošināt:

• vidi, kas pietuvināta dzīvei ģimenē

• sociālo prasmju un iemaņu attīstību

• sagatavošanu dzīvei pēc 18 gadu sasniegšanas

• bērna individuālajām vajadzībām atbilstošu materiāltehnisko bāzi
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ĢVPP ikdiena
• Vienā «ģimenē» ne vairāk kā 8 bērni, nodrošinot 24h aprūpi

• Ikdienā bērni apmeklēs izglītības iestādes, ārpus skolas apmeklēs 
interešu pulciņus, piemēram, mūzikas skolu utt.
– Sociālais darbinieks => vadītājs:

• Finanšu plānošana, darbs ar dokumentāciju, darbs ar bioloģiskajiem vecākiem, sadarbība 
ar izglītības iestādēm, u.c. 

– Audzinātāji, kuri būs dzīvoklī laikā, kad bērni atgriezīsies no bērnudārza un 
skolas:
• Palīdzēs mācību procesā

• Apmeklēs vecāku sapulces

• Ar ikdienas aktivitāšu veikšanu attīstīs un nostiprinās bērniem sociālās prasmes un 
iemaņas gatavojot dzīvei ārpus pakalpojuma u.c., piemēram, kopā iepērkoties veikalā u.c.

• Organizēs, plānos ārpus dzīvokļa aktivitātes – ekskursijas, pārgājienus

– Auklītes, kuras būs dzīvoklī laikā, ja kāds bērns būs slims, vakaros un 
naktīs:
• Kopā ar bērniem veiks mājas darbus, piemēram, ēst gatavošana, trauku mazgāšana, 

dzīvojamo telpu uzkopšana u.c.
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Vītolu iela 21 pašlaik
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Vītolu iela 21 vizualizācijas
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Labā prakse dokumentu sagatavošanā
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• MK noteikumi Nr. 313 un Nr. 871

• Horizontālie MK noteikumi Nr. 784 (finanšu disciplīna)

• Vadošās (FM) un atbildīgās (LM) iestādes vadlīnijas un 

skaidrojumi www.esfondi.lv un www.lm.gov.lv

• Skaidrojumi CFLA mājas lapā www.cfla.gov.lv

• Sadarbība ar CFLA un KPR

• Semināri un pieredzes apmaiņa ar citiem finansējuma 

saņēmējiem

http://www.esfondi.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/


Paldies!

Ventspils pilsētas Sociālais dienests


