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DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESA ĪSTENOŠANAI

Summary

JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
KURZEMĒ

Deinstitucionalizācijas
process
valstī
iegūst redzamākas aprises – top jaunas
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas, kur saņemt sev
nepieciešamo pakalpojumu tuvāk mājām.
Šis
ceļš
–
mazināt
institūcijās
pakalpojumus saņemošo cilvēku skaitu
un
radīt
nepieciešamos
sociālos
pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai – nav
viegls, jo mainām gadu desmitiem ilgušas
tradīcijas.
Šobrīd ar Eiropas Savienības fondu –
Eiropas Sociālā fonda un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda – līdzekļiem,
kā arī valsts un pašvaldību finansējumu
radām pārmaiņas Kurzemes reģionā. Tie
ir gan projekta "Kurzeme visiem" ietvaros
kompensēti
sociālie
pakalpojumi
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
(GRT) un ģimenēm, kurās aug bērni ar

Jaunajās sociālo
pakalpojumu sniegšanas
vietās cilvēkiem ar GRT,
bērniem ar FT un
ārpusģimenes aprūpē
nonākušiem – sociālās
aprūpes iestādēs
dzīvojošajiem bērniem
beidzot būs pieejams tik
nepieciešamais atbalsts.
Tomēr tikai kopā – sadarbojoties gan
valstij,

gan

pašvaldībām,

gan

arī

sabiedrībai un ikvienam no mums – varam
panākt pārmaiņas! Lai ne tikai Kurzeme
būtu vieta visiem, kur dzīvot un saņemt
tieši sev nepieciešamo atbalstu, bet arī visa
Latvija!

funkcionāliem traucējumiem (FT), gan
jaunu
sabiedrībā
balstītu
sociālo
pakalpojumu saņemšanas vietu radīšana.

SANDRA MIĶELSONE-SLAVA

Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" vadītāja
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DEINSTITUCIONALIZĀCIJA UN
PROJEKTA "KURZEME VISIEM"
MĒRĶGRUPAS
Deinstitucionalizācijas projekts
"Kurzeme visiem" tiek īstenots līdz
2023.gadam, lai palielinātu Kurzemes
reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
Deinstitucionalizācijas procesu valstī
vada Labklājības ministrija sadarbībā ar
plānošanas reģioniem.
Projekta mērķgrupas:
pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT);
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un
jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot);
bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo
ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai
audžuģimenes.
Projekta ietvaros mērķa grupām tiek
kompensēti tām nepieciešamie sociālie
pakalpojumi, savukārt projektā izstrādātajā
Deinstitucionalizācijas plānā Kurzemes
reģionam šīm mērķgrupām ar ERAF atbalstu
tiek radīta infrastruktūra sociālo
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.

375

350

118
143

Cilvēki ar
GRT

266

Bērni ar
FT

Bērnu ar FT
vecāki

Projekta sasniedzamie radītāji un
cilvēku skaits, kuriem jau kompensēti
sociālie pakalpojumi Kurzemes reģionā
(2021.gada decembris)

Vismaz 35

cilvēkiem ar GRT Kurzemes
reģionā būs iespēja
pārcelties no dzīves
ilgstošas aprūpes institūcijā
uz pilnvērtīgāku dzīvi
sabiedrībā, saņemot sev
nepieciešamo atbalstu.

Vairāk par projektu varat uzzināt mūsu
mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv
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Kas ir garīga rakstura
traucējumi?
Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir garīgās attīstības
traucējumi (piemēram, autisms vai Dauna sindroms) vai
psihiskas saslimšanas (piemēram, depresija, šizofrēnija,
anoreksija, bipolāri traucējumi).
Tie ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt
sevi, tādēļ nereti apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā.
Saņemot nepieciešamo atbalstu, cilvēki ar GRT var dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi.

Ikviens var dzīvot
sabiedrībā, saņemot
nepieciešamo atbalstu.

Kas ir funkcionāli
traucējumi?
Funkcionāli traucējumi jeb FT ir jebkāda veida
traucējumi, kas apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai
veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai
kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas
attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi
ir dažādi funkcionālie traucējumi.
Funkcionālu traucējumu dēļ cilvēkam vai tā ģimenei
varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi
iekļauties sabiedrībā.
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KAS TAPS KURZEMĒ
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS
IETVAROS?
INVESTĪCIJAS
INFRASTRUKTŪRĀ
Kopumā Kurzemes reģionā atbilstoši
Deinstitucionalizācijas plānam sociālo
pakalpojumu attīstībā tiks ieguldīti vairāk
nekā 10 miljoni ERAF, valsts un pašvaldību
finansējuma.

10,39
MILJ. EIRO

JAUNAS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS
VIETAS
Cilvēku ar GRT, bērnu ar FT un ārpusģimenes
aprūpē esošo bērnu vajadzībām tiks izveidotas
vai pilnveidotas 28 sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas – 9 grupu dzīvokļi, 5
specializētās darbnīcas, 9 dienas aprūpes centri
(t.sk. ar atbalstu aprūpē), 2 sociālās
rehabilitācijas centri un 3 ģimeniskai videi
pietuvināti pakalpojumi.

28
VIETAS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU
ATTĪSTĪŠANA
Kurzemes reģionā jaunas sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas tiks
attīstītas 21 dažādā adresē – Aizputē, Priekulē,
Saldū, Saldus novada Ezeres, Lutriņu un Pampāļu
pagastos, Talsos un Ventspils novada Ugālē, kā arī
vairākās adresēs Dienvidkurzemes novada Rucavas
pagastā, Kuldīgā un Kuldīgas novada Nīkrāces
pagastā, Liepājā un Ventspilī.
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ATBALSTS CILVĒKIEM AR GARĪGA
RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
Cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem jeb GRT Kurzemes
reģionā tiek veidoti grupu
dzīvokļi, dienas aprūpes centri un
specializētās darbnīcas. Jaunus
sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus cilvēkiem ar GRT
attīstīs septiņās pašvaldībās:
Dienvidkurzemes novadā –
Priekulē un Rucavas pagastā,
Kuldīgā un Kuldīgas novada
Nīkrāces pagastā, Saldū un
Saldus novada Ezeres, Lutriņu un
Pampāļu pagastos, kā arī Liepājas
un Ventspils valstspilsētās, Talsu
novada Talsos un Ventspils
novada Ugāles pagastā. Kopumā
21 jaunā sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietā atbalstu varēs
saņemt 328 cilvēki ar GRT.

Ņemot vērā, ka projekta "Kurzeme visiem" mērķi,
sasniedzamie rādītāji un Deinstitucionalizācijas plāns
Kurzemes reģionam ir apstiprināti pirms 2021.gada 1.jūlija,
infrastruktūras attīstība attēlota gan esošo, gan iepriekšējo
novadu robežās, neiekļaujot Tukuma novadu.

Jaunās sociālo pakalpojumu sniegšanas
vietas Kurzemē cilvēkiem ar GRT
Grupu dzīvoklis
Dienas aprūpes centrs
Since 2012

GRUPU DZĪVOKLIS | 83 CILVĒKIEM

Specializētā darbnīca

Grupu dzīvoklis ir atsevišķs dzīvoklis jeb mājvieta cilvēkiem ar GRT, kur tiek nodrošināts individuāls ikdienā
nepieciešamais atbalsts.
Pašvaldības, kas veido: Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus un Ventspils novadi un Liepājas valstspilsēta.
Jaunās infrastruktūras skaits: 9

SPECIALIZĒTĀ DARBNĪCA | 107 CILVĒKIEM

Specializētajā darbnīcā cilvēki ar GRT var iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai
vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.
Pašvaldības, kas veido: Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Saldus novadi un Liepājas valstspilsēta.
Jaunās infrastruktūras skaits: 5

DIENAS APRŪPES CENTRS | 138 CILVĒKIEM

Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar GRT ir iespēja pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes, lai spētu labāk iekļauties sabiedrībā.
Pašvaldības, kas veido: Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Talsu novadi un Ventspils valstspilsēta.
Jaunās infrastruktūras skaits: 7
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ATBALSTS BĒRNIEM AR
FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
Bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem jeb FT
Kurzemes reģionā tiek veidoti
sociālās rehabilitācijas centri
un dienas aprūpes centri.
Jaunus sociālos pakalpojumus
bērniem ar FT attīsta vai
esošos sociālos pakalpojumus
pilnveido četras Kurzemes
reģiona pašvaldības:
Dienvidkurzemes, Kuldīgas un
Saldus novadi, kā arī Ventspils
valstspilsēta. Kopumā četrās
Kurzemes pilsētās – Aizputē,
Kuldīgā, Saldū un Ventspilī –
četrās jaunās sociālo
pakalpojumu sniegšanas
vietās atbalstu varēs saņemt
vismaz 152 bērni ar FT.

Ņemot vērā, ka projekta "Kurzeme visiem" mērķi,
sasniedzamie rādītāji un Deinstitucionalizācijas plāns
Kurzemes reģionam ir apstiprināti pirms 2021.gada 1.jūlija,
infrastruktūras attīstība attēlota gan esošo, gan iepriekšējo
novadu robežās, neiekļaujot Tukuma novadu.

Jaunas vai pilnveidotas sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas Kurzemē bērniem ar FT

Sociālās rehabilitācijas centrs
Dienas aprūpes centrs

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRS
Sociālās rehabilitācijas centrs ir vieta, kur tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālās funkcionēšanas spēju
uzturēšanai un atjaunošanai nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.
Pašvaldības, kas veido vai pilnveido: Dienvidkurzemes un Saldus novadi.
Infrastruktūras skaits: 2

DIENAS APRŪPES CENTRS | 84 BĒRNIEM
Dienas aprūpes centrs ir vieta, kur dienas laikā tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Pašvaldības, kas veido: Kuldīgas novada un Ventspils valstspilsētas.
Jaunās infrastruktūras skaits: 2
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ATBALSTS BĒRNIEM NO SOCIĀLĀS
APRŪPES CENTRIEM
Bērniem no sociālās aprūpes
centriem jeb šobrīd
bērnunamos dzīvojošajiem
bērniem un jauniešiem
Kurzemē tiek veidoti ģimeniskai
videi pietuvināti pakalpojumi.
Jaunus sociālos pakalpojumus
Kurzemes reģionā bērniem no
bērnunamiem attīsta divas
pašvaldības: Liepājas un
Ventspils valstspilsētas.
Kopumā trīs jaunās sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietās Liepājā un
Ventspilī atbalstu varēs saņemt
vismaz 28 šobrīd bērnu sociālās
aprūpes iestādēs (BSAC)
nonākuši bērni un jaunieši.

Ņemot vērā, ka projekta "Kurzeme visiem" mērķi,
sasniedzamie rādītāji un Deinstitucionalizācijas plāns
Kurzemes reģionam ir apstiprināti pirms 2021.gada 1.jūlija,
infrastruktūras attīstība attēlota gan esošo, gan iepriekšējo
novadu robežās, neiekļaujot Tukuma novadu.

Jaunās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas
Kurzemē bērniem no sociālās aprūpes centriem

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

ĢIMENISKAI VIDEI PIETUVINĀTS PAKALPOJUMS | 28 BĒRNIEM
Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vieta
un forma, kurā paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās atbilstoši bērna individuālajām
vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai
vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.
Pašvaldības, kas veido: Liepājas un Ventspils valstspilsētas.
Jaunās infrastruktūras skaits: 3
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DEINSTITUCIONALIZĀCIJA
KURZEMES PAŠVALDĪBĀS

JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Kurzemes plānošanas
reģionu pašvaldībām mainījušās gan robežas, gan reģionā iekļāvies
arī Tukuma novads. No 2021.gada Kurzemes reģionu iepriekšējo
20 pašvaldību vietā veido 8 pašvaldības – 6 novadi, ieskaitot
Tukuma novadu un 2 valstspilsētas.
Deinstitucionalizācijas plānā iekļautā sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide ir apstiprināta pirms
administratīvi teritoriālās reformas norises un lielā mērā balstās uz
iepriekš Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo 20 pašvaldību
modeļa, neiekļaujot Tukuma novadu.
Turpmākajās lappusēs aplūkosim deinstitucionalizācijas ietvaros
notiekošo katrā no vietām, kur top jauna sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūra: Dienvidkurzemes novadā
(Aizputē, Priekulē, Rucavas pagastā), Kuldīgas novadā (Kuldīgā un
Nīkrāces pagasta Dzeldā), Saldus novadā (Saldū un Ezeres, Lutriņu
un Pampāļu pagastos), Talsu un Ventspils novada Ugāles pagastā,
kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās. Pie katras aprakstītās
vietas norādīts gan tās esošais, gan bijušais novads. 2022.gada
izskaņā katrā no minētajām pašvaldībām būs izveidota vismaz
viena sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta.
Informācija apkopota 2021.gada decembrī. Statistikas dati sniegti,
balstoties uz iepriekš Kurzemes reģionā ietilpstošo 20 pašvaldību
modeļa. Pakalpojumu sniegšana turpinās, tāpēc aktuālā
informācija par pakalpojumu saņēmēju skaitu pieejama katras
Kurzemes reģiona pašvaldības sociālajā dienestā.
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KURZEMES REĢIONA
PILSĒTĀS

6

KURZEMES REĢIONA
PAGASTOS

28

JAUNAS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS
VIETAS

9

DIENVIDKURZEMES NOVADS

Aizpute un apkārtne

(Iepriekš Aizputes novada pašvaldības teritorija)

30

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

27

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

8

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

3

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

30,2

1

tūkstoši eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos
pilnveidota sociālo pakalpojumu saņemšanas
vieta deinstitucionalizācijas ietvaros

"Deinstitucionalizācijas
ietvaros esam radījuši
jaunas iespējas Aizputē un
tās apkārtnē dzīvojošajiem
bērniem ar
īpašām vajadzībām un
viņu vecākiem.
Turpmāk dažādas terapijas
un speciālisti būs pieejami
tepat Aizputē, " stāsta
Dienvidkurzemes novada
Sociālā dienesta sociālā
darbiniece Mairīte Alfuse.

SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS
IESPĒJAS BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM
Adrese: Pasta iela 2, Aizpute
Izveides laiks: 2020.gada otrā puse

Projekta ietvaros ir pilnveidotas un papildinātas dienas aprūpes
centra telpas un aprīkojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanai, ņemot vērā novadā dzīvojošo bērnu ar FT
vajadzības. Centrā ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas,
mūzikas terapijas, logopēda un sensorā telpa. Projekta ietvaros
arī nodrošināta materiāltehniskā bāze trīs speciālistiem, kā arī
katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā
varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
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DIENVIDKURZEMES NOVADS

Priekule un apkārtne

(Iepriekš Priekules novada pašvaldības teritorija)

13

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

7

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

18

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

207,3

tūkstoši eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos

2

jauni sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi

"Vēl pavisam nedaudz, un drīz pašā
Priekules centrā – Sociālā atbalsta centra
ēkas otrā stāva gaišajās un mājīgajās
telpās – deinstitucionalizācijas ietvaros
būs izveidots dienas aprūpes centrs un
specializētās darbnīcas, kur mūsu novada
cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem
varēs saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt
jaunas prasmes un iemaņas. Tā ir iespēja
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
būt sabiedrībā, justies vajadzīgiem un
vērtīgiem, saņemot sev nepieciešamo
atbalstu tuvu savai dzīvesvietai," stāsta
Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Andra Valuže.

DIENAS APRŪPES CENTRS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule
Izveides laiks: 2021.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 17

Tiek pārbūvēts Sociālā atbalsta centra ēkas otrais stāvs, radot plašākas
telpas dienas aprūpes centram novadā dzīvojošajiem cilvēkiem ar GRT.
Šeit cilvēki ar GRT pavadīs laiku saturīgi, saņems sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūs ikdienā noderīgas prasmes.

SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule
Izveides laiks: 2021.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 16

Projekta ietvaros Sociālā atbalsta centra ēkas otrajā stāvā tiek veidotas
un aprīkotas specializētās darbnīcas – rokdarbu un kokapstrādes
darbnīcas. Šeit cilvēki ar GRT mācīsies darba dzīves ritmu, jaunas
prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk varētu iekļauties darba tirgū.
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DIENVIDKURZEMES NOVADS

Rucava un apkārtne

(Iepriekš Rucavas novada pašvaldības teritorija)

11

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

8

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme
visiem" ietvaros saņēmuši pakalpojumus

338,5

tūkstoši eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos

2

jauni sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi

"Rucavā un Rucavas pagastā
deinstitucionalizācijas ietvaros radīsim
nepieciešamo atbalsta sistēmu novadā
dzīvojošajiem cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem. Beidzot varēsim sniegt
viņiem iespēju ne tikai veidot savu dzīvi
neatkarīgāku, bet arī ikdienu pavadīt
pilnvērtīgāk un piepildītāk, uzlabojot arī
nepieciešamās prasmes un iemaņas,"
stāsta bijusī Rucavas novada Sociālā
dienesta vadītāja Daiga Grenovska.

GRUPU DZĪVOKLIS
CILVĒKIEM AR GRT

Adrese: "Sudrabi", Rucavas pagasts
Izveides laiks: 2022.gada sākums
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 11

Rucavas centrā deinstitucionalizācijas ietvaros tiks atjaunota un
pārbūvēta pašvaldībai piederoša ēka, izveidojot grupu dzīvokļus
ar sociālo aprūpi. Grupu dzīvoklis kļūs par jaunu mājvietu
novadā dzīvojošajiem cilvēkiem ar GRT, kur viņiem būs iespēja
arī saņemt individuālu ikdienā nepieciešamo atbalstu.

DIENAS APRŪPES CENTRS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: "Birztalas", Ķāķišķe, Rucavas pagasts
Izveides laiks: 2022.gada vidus
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 8

Ķāķišķē tiks atjaunots divstāvu ēkas pirmais stāvs, tajā izveidojot
dienas centru ar sociālo aprūpi, kur tiks nodrošināti sociālās
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi. Centrā novadā dzīvojošo
cilvēku ar GRT ikdiena kļūs saturīgāka, to aizvadot dažādās
aktivitātēs un apgūstot noderīgas prasmes.
DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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KULDĪGAS NOVADS

Kuldīga un apkārtne

(Iepriekš Kuldīgas novada pašvaldības teritorija)

36

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

32

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

30

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

28

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

4,2

miljoni eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos

5

jaunas sociālo pakalpojumu saņemšanas
vietas deinstitucionalizācijas ietvaros

"Attīstīsim sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus, lai
Kuldīgas novadā dzīvojošajiem
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un
pieaugušajiem ar garīga
rakstura traucējumiem
beidzot ir pieejams
nepieciešamais atbalsts tuvāk
viņu dzīvesvietai," stāsta
Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
direktore
Sarmīte Segliņa.

DIENAS APRŪPES
CENTRS BĒRNIEM AR FT
Adrese: Liepājas iela 14, Kuldīga
Būvniecības uzsākšana: 2022.gada vidus
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 29
Kuldīgā, atjaunojot ēku un piemērojot to vides pieejamības
prasībām, tiks izveidots jauns pakalpojumu sniegšanas centrs
un papildināta tā materiāltehniskā bāze, lai ilgtermiņā varētu
sniegt nepieciešamo atbalstu bērniem ar FT.
Dienas aprūpes centrā bērniem ar FT tiks nodrošinātas
fizioterapijas, ergoterapijas, mūzikas terapijas, Montesori un
citas sociālās rehabilitācijas iespējas, kā arī izveidota īslaicīgas
pieskatīšanas telpa brīvā laika pavadīšanai.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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KULDĪGAS NOVADS

Kuldīga un apkārtne

(Iepriekš Kuldīgas novada pašvaldības teritorija)

DIENAS CENTRS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Liepājas iela 14, Kuldīga
Būvniecības uzsākšana: 2022.gada vidus
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 30
Atjaunojot ēku un veicot teritorijas labiekārtošanu ēkas
iekšpagalmā vides pieejamības nodrošināšanai, tiks radīts jauns
sociālais pakalpojums – dienas centrs cilvēkiem ar GRT. Tur ik
dienas tiks nodrošināta sociālo prasmju attīstība, izglītošana un
dažādas nodarbības, piemēram, skatuves māksla, vingrošana,
mūzikas un mākslas terapija u.c.

DIENAS CENTRS
CILVĒKIEM AR GRT AR
ATBALSTU APRŪPĒ
Adrese: Liepājas iela 14, Kuldīga
Būvniecības uzsākšana: 2022.gada vidus
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 10
Atjaunojot un pārbūvējot telpas, cilvēkiem ar GRT tiks izveidots
dienas centrs, kur būs pieejami sociālās rehabilitācijas,
piemēram, ergoterapijas, fizioterapijas pakalpojumi, kā arī ar
atbalstu aprūpē sociālo prasmju attīstība, izglītošana un dažādas
nodarbības, piemēram, rokdarbi u.c.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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KULDĪGAS NOVADS

Kuldīga un apkārtne

(Iepriekš Kuldīgas novada pašvaldības teritorija)

SPECIALIZĒTĀS
DARBNĪCAS CILVĒKIEM
AR GRT
Adrese: Liepājas iela 14, Kuldīga
Būvniecības uzsākšana: 2022.gada vidus
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 30
Atjaunojot un pielāgojot ēku vides pieejamības prasībām, tiks
izveidotas divas specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT –
ēdiena gatavošanas un tekstilapstrādes darbnīcas. Tajās cilvēki
ar GRT mācīsies darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un
iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

GRUPU DZĪVOKLIS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Leona Paegles iela 12, Kuldīga
izveides laiks: 2022.gada pirmā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 8
Ēka tiks atjaunota un pielāgota grupu dzīvokļa izveidei,
labiekārtojot tai pieguļošo teritoriju un iegādājoties arī
nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Tā kļūs par
mājām gan Kuldīgas novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar GRT, gan
tiks dota iespēja dzīvot sabiedrībā arī šobrīd ilgstošās sociālās
aprūpes centrā esošiem cilvēkiem ar GRT, kuri, saņemot ikdienā
nepieciešamo atbalstu, varēs dzīvot pilnvērtīgāk.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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KULDĪGAS NOVADS

Skrunda un apkārtne

(Iepriekš Skrundas novada pašvaldības teritorija)

7
16

bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (FT) izvērtētas
vajadzības

7

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas
vajadzības

tūkstoši eiro ERAF, valsts un
490,7 pašvaldības investīciju jaunos sociālos
pakalpojumos

10
4

bērni ar FT projekta "Kurzeme
visiem" ietvaros saņēmuši
pakalpojumus
pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme
visiem" ietvaros saņēmuši
pakalpojumus
jauni sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi

DIENAS APRŪPES CENTRS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Torņa iela 6, Dzelda, Nīkrāces pagasts
Izveides laiks: 2022.gada otrā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 10
Atjaunojot un pārbūvējot telpas pašvaldībai piederošā ēkā, tiks
izveidots dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar GRT. Šeit cilvēki ar GRT
pavadīs laiku saturīgi, saņems sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumus, kā arī iegūs ikdienā noderīgas prasmes.

SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Torņa iela 6 (palīgēka Dīķu ielā 1), Dzelda
Izveides laiks: 2022.gada otrā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 14
Veicot remontu pašvaldībai piederošās telpās Torņa ielā, tiks izveidotas
un aprīkotas kokapstrādes un tekstilapstrādes specializētās darbnīcas,
bet, atjaunojot palīgēku Dīķu ielā, – āra labiekārtošanas darbu
specializētā darbnīca cilvēkiem ar GRT. Šeit cilvēki ar GRT mācīsies darba
dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk varētu
iekļauties darba tirgū.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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KULDĪGAS NOVADS

Skrunda un apkārtne

(Iepriekš Skrundas novada pašvaldības teritorija)

GRUPU DZĪVOKLIS AR
SOCIĀLO APRŪPI
CILVĒKIEM AR GRT

Adrese: Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts
Izveides laiks: 2022.gada otrā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 9

Ēka tiks renovēta un pārbūvēta, tajā izveidojot grupu dzīvokļus
cilvēkiem ar GRT. Tajos dzīvos un ikdienā nepieciešamo
atbalstu, tai skaitā sociālo aprūpi, saņems pašvaldībā dzīvojoši
cilvēki ar GRT, kā arī cilvēkiem ar GRT būs iespēja pārcelties no
ilgstošas aprūpes centra uz patstāvīgāku dzīvi sabiedrībā.

GRUPU DZĪVOKLIS BEZ
ATBALSTA APRŪPĒ
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts
Izveides laiks: 2022.gada otrā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 7
Renovējot un pielāgojot ēku, tajā tiks izveidoti grupu dzīvokļi
cilvēkiem ar GRT. Tos par savām mājām sauks un ikdienā
nepieciešamo atbalstu saņems gan jau novadā dzīvojošie cilvēki
ar GRT, gan arī cilvēki, kuriem, būs iespēja uzsākt daudz
patstāvīgāku dzīvi no ilgstošas arūpes centra sabiedrībā.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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LIEPĀJA

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

79

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

88

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

51

pieaugušajam ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

19

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

2,6

miljoni eiro ERAF, valsts un pašvaldības
plānoto investīciju jaunos sociālos
pakalpojumos

4

jauni sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi

"Piedalīties sabiedrības dzīvē un
pieņemt patstāvīgus lēmumus par savu
dzīvi – tās ir lietas, ko lielākā daļa
cilvēku uzskata par pašsaprotamām.
Tomēr daļai cilvēku ar īpašām
vajadzībām šādas iespējas nereti ir
ierobežotas.
Pateicoties jauniem sociāliem
pakalpojumiem un infrastruktūras
uzlabojumiem, ko nodrošina
deinstitucionalizācijas process, Liepājā
daļai cilvēku ar garīga rakstura un
funkcionāliem traucējumiem, kā arī
bērniem no ārpusģimenes aprūpes
institūcijās būs iespēja tuvākajā
nākotnē sākt dzīvot pēc iespējas
patstāvīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi,"
stāsta Liepājas pilsētas domes Sociālā
dienesta direktore Linda Krasovska.

SPECIALIZĒTĀS
DARBNĪCAS CILVĒKIEM AR
GRT
Adrese: Teodora Breikša iela 16/20, Liepāja
Izveides laiks: 2022.gada pirmā puse
Pakalpojuma vietu skaits: 18
Pārbūvējot pašvaldības īpašumā esošu darbnīcu ēku un
uzbūvējot tai otro stāvu, tiek veidotas specializētās darbnīcas
personām ar GRT – sveču liešanas un papīra dizaina darbnīcas.
Plānots, ka ēkai pieguļošajā teritorijā, kur atrodas siltumnīca,
cilvēki ar GRT varēs nodarboties arī ar dārzkopību.
Specializētajās darbnīcās cilvēki ar GRT mācīsies darba dzīves
ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk
iekļautos darba tirgū.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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LIEPĀJA

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

GRUPU DZIVOKĻI
CILVĒKIEM AR GRT

Adrese: Viršu iela 9/11, Liepāja
Izveides laiks: 2022.gada pirmā puse

Pakalpojuma saņēmēju skaits: 16
Pārbūvējot pašvaldībai piederošas sociālās dzīvojamās mājas
pirmo stāvu, cilvēkiem ar GRT tiek veidoti grupu dzīvokļi ar
atbalstu aprūpē. Grupu dzīvokļus par mājām sauks 16 cilvēki ar
GRT, kuriem, saņemot atbalstu, būs iespēja pārcelties no valsts
sociālās aprūpes centra uz pilnvērtīgāku dzīvi sabiedrībā.

ĢIMENISKAI VIDEI
PIETUVINĀTS PAKALPOJUMS
BĒRNIEM NO BSAC
Adrese: Salmu iela 53, Liepāja
Izveides laiks: 2022.gada pirmā puse

Pakalpojuma saņēmēju skaits: 8
Jaunbūvētajā ēkā sociālās aprūpes centros dzīvojošajiem bērniem
būs iespēja daudz ģimeniskākos apstākļos apgūt ikdienā
nepieciešamās prasmes un iemaņas, saņemt aprūpes speciālistu
atbalstu un iegūt vietu, ko varētu saukt par savām mājām.

ĢIMENISKAI VIDEI
PIETUVINĀTS PAKALPOJUMS
BĒRNIEM NO BSAC
Adrese: Kuldīgas iela 20, Liepāja
Būvniecības uzsākšana: 2022.gada pirmā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 8
Jaunbūvētajā ēkā bērniem no sociālās aprūpes centriem būs
iespēja dzīvot daudz ģimeniskākā vidē un, saņemot nepieciešamo
atbalstu, apgūt ikdienai noderīgas prasmes un iemaņas.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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SALDUS NOVADS

Saldus un apkārtne

(Iepriekš Saldus novada pašvaldības teritorija)

49

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

22

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

36

pieaugušiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

34

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

651,1

5

tūkstotis eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos

jauni sabiedrībā balstīti sociālie
pakalpojumi

"Saldus novadā, izmantojot
deinstitucionalizācijas procesa
sniegtās iespējas, esam attīstījuši
daudzas jaunas sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas, kas uzlabos dzīves
kvalitāti mūsu novadā dzīvojošajiem
bērniem ar FT un pieaugušajiem ar
GRT, kuriem sociālie pakalpojumi
kļūs daudz pieejamāki. Sniegsim arī
iespēju cilvēkiem ar GRT, kuri
iepriekš atradās ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā, sākt dzīvot
sabiedrībā un lemt pašiem par savu
ikdienu," stāsta Saldus novada
pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” direktore Ina
Behmane.

SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMU CENTRS
BĒRNIEM AR FT
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus
Izveides laiks: 2021.gada sākums
Pašvaldībai piederošā ēkā veikts remonts, paplašinot sociālās
rehabilitācijas saņemšanas iespējas daudzfunkcionālajā
centrā “Jumis”. Saldus novadā dzīvojošajiem bērniem ar FT
centrā ir pieejamas sociālā rehabilitologa, mūzikas terapeita,
psihologa un montesori pedagoga konsultācijas, kā arī
iespēja apmeklēt sensoro istabu.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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SALDUS NOVADS

Saldus un apkārtne

(iepriekš Saldus novada pašvaldības teritorija)

SPECIALIZĒTĀS
DARBNĪCAS CILVĒKIEM
AR GRT
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus

Izveides laiks: 2020.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 27
Atjaunojot pašvaldībai piederošas telpas un iegādājoties
materiāltehnisko nodrošinājumu, izveidotas specializētās
darbnīcas cilvēkiem ar GRT – kokapstrādes, tekstilapstrādes un
āra labiekārtošanas darbnīcas. Šeit cilvēki ar GRT var
iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai
vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

GRUPU DZĪVOKLIS AR
SOCIĀLO APRŪPI
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts
Izveides laiks: 2020.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 16

Atjaunojot un aprīkojot ēku, izveidota mājvieta – grupu
dzīvoklis – 16 cilvēkiem ar GRT. Saņemot nepieciešamo
atbalstu, šeit patstāvīgāk dzīvo Saldus novadā dzīvojoši cilvēki
ar GRT, kā arī tiek sniegta iespēja dzīvot sabiedrībā un radītas
mājas šobrīd ilgstošās sociālās aprūpes centrā dzīvojošiem
cilvēkiem ar GRT.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ
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SALDUS NOVADS

Saldus un apkārtne

(Iepriekš Saldus novada pašvaldības teritorija)

GRUPU DZĪVOKLIS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Parka iela 5-13, Ezere, Ezeres pagasts
Izveides laiks: 2020.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 4
Veicot pārbūvi pašvaldībai piederošās telpās, ēkā izveidots un
labiekārtots grupu dzīvoklis cilvēkiem ar GRT. Grupu dzīvokli
par savām mājām turpmāk sauks 4 Saldus novadā dzīvojošie
cilvēki ar GRT, kuri, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu,
varēs dzīvot neatkarīgāku dzīvi.

GRUPU DZĪVOKLIS
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Ozolu iela 6-13, Pampāļi, Pampāļu pagasts
Izveides laiks: 2020.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 4
Veicot atjaunošanas un pārbūves darbus, daudzdzīvokļu ēkā ir
izveidots un labiekārtots grupu dzīvoklis cilvēkiem ar GRT.
Grupu dzīvoklī, saņemot individuālu atbalstu, dzīvos 4 Saldus
novadā dzīvojošie cilvēki ar GRT, tādējādi saņemot iespēju
pašiem veidot un pieņemt lēmumus par savu sadzīvi un ikdienu.

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA KURZEMĒ

22

TALSU NOVADS
Talsi un apkārtne

(Iepriekš Talsu novada pašvaldības teritorija)

33

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) izvērtētas vajadzības

24

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

31

Talsu novadā izvērtēts pieaugušais ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT)

1

pieaugušais ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmis pakalpojumus

306,5

tūkstoši eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunā sociālā pakalpojumā

1

jauna sociālo pakalpojumu saņemšanas
vieta deinstitucionalizācijas ietvaros

"Talsu novadā, pateicoties
aktīvai nevalstisko
organizāciju darbībai, ar
pašvaldības atbalstu ir radīta
atbalsta sistēma bērniem ar
FT un viņu vecākiem.
Deinstitucionalizācijas
ietvaros veidojam jaunas tik
nepieciešamā atbalsta
sniegšanas iespējas arī mūsu
novada cilvēkiem ar GRT,"
stāsta Talsu novada Sociālā
dienesta vadītāja Dace Zeļģe.

DIENAS APRŪPES
CENTRS CILVĒKIEM AR
GRT
Adrese: Mīlenbaha iela 20, Talsi
Izveides laiks: 2022.gada otrā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 23
Talsu pilsētas centrā tiks atjaunota un pārbūvēta pašvaldībai
piederoša ēka, lai izveidotu dienas aprūpes centru novadā
dzīvojošajiem cilvēkiem ar GRT. Centrā cilvēkiem ar GRT būs
iespēja pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas
prasmes un iemaņas, lai veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā.
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VENTSPILS

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

78

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)
izvērtētas vajadzības

46

bērni ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

44

pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) izvērtētas vajadzības

40

pieaugušie ar GRT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmuši pakalpojumus

1,2

miljoni eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunos sociālos pakalpojumos

3

Jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi

"Pašvaldībai ir svarīgi, lai ikvienam
ventspilniekam būtu iespēja saņemt
tādu atbalstu, kāds viņam ir
nepieciešams. Tāpēc pašvaldība,
piesaistot deinstitucionalizācijas
ietvaros pieejamo finansējumu,
attīsta sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus gan pilsētā
dzīvojošajiem bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, gan
pieaugušajiem ar garīga rakstura
traucējumiem. Šogad pašvaldība ir
uzsākusi plānošanas darbus, lai
radītu jaunu mājvietu bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem," stāsta
Ventspils valstspilsētas Sociālā
dienesta vadītāja Una Lapskalna.

ĢIMENISKAI VIDEI
PIETUVINĀTS PAKALPOJUMS
BSAC BĒRNIEM
Adrese: Skroderu iela 13 un 13a, Ventspils
Izveides laiks: 2023.gada sākums
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 12
Ventspils pilsētā tiks izveidots ģimeniskai videi pietuvināts
pakalpojums jeb ĢVPP sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem
bērniem. Šeit vairāki aprūpes speciālisti, pildot vecāku
funkcijas, katram bērnam nodrošinās individuālu pieeju.
Bērniem būs iespēja daudz ģimeniskākos apstākļos apgūt
ikdienā nepieciešamās prasmes un iemaņas, saņemt atbalstu
un iegūt vietu, ko varētu saukt par savām mājām.
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VENTSPILS

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

DIENAS APRŪPES
CENTRS BĒRNIEM AR FT
Adrese: Kuldīgas iela 4, Ventspils

Izveides laiks: 2021.gada pirmā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 55
Pašā Ventspils sirdī atjaunotajā ēkā tapis dienas aprūpes centrs
bērniem, kur daudz plašākās un ērtākās telpās turpmāk sociālos
pakalpojumus bērniem ar FT nodrošina Atbalsta centrs ģimenēm
un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Lai bērni ar FT
pilnveidotu sociālās prasmes, iemaņas un uzlabotu funkcionālās
spējas, centrā pieejami dažādi sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi, piemēram, ergoterapija, mūzikas terapija,
fizioterapija un koriģējošā vingrošana.

DIENAS APRŪPES
CENTRS CILVĒKIEM AR
GRT
Adrese: Kuldīgas iela 4, Ventspils

Izveides laiks: 2021.gada pirmā puse
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 40
Ar deinstitucionalizācijas ietvaros pieejamo finansējumu
rekonstruētajā ēkā izveidots arī dienas aprūpes centrs ar atbalstu
aprūpē cikvēkiem ar GRT. Plašajās telpās Ventspilī dzīvojošie
cilvēki ar GRT pavada laiku saturīgi, apgūstot ikdienai noderīgas
prasmes un iemaņas. Viņiem centrā tiek nodrošināti sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, lai veiksmīgāk
iekļautos sabiedrībā.
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VENTSPILS NOVADS
10

Ventspils novadā dzīvojošiem bērniem ar FT
izvērtētas vajadzības

1

bērns ar FT projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros saņēmis pakalpojumus

8

Ventspils novadā dzīvojošiem pieaugušajiem
ar GRT izvērtētas vajadzības

394,8

1

tūkstoši eiro ERAF, valsts un pašvaldības
investīciju jaunā sociālā pakalpojumā

jauns sabiedrībā balstīts sociālais
pakalpojums

"Jaunizveidotie grupu dzīvokļi
nozīmē ne tikai jaunas mājas
8 novadā dzīvojošiem
cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem. Tas ir arī
individuāls atbalsts, ko viņi
saņems, lai ik dienas varētu
dzīvot tikpat pilnvērtīgi, kā
ikviens no mums," stāsta
Ventspils novada sociālā
dienesta vadītājas p.i. Sandra
Citoviča

GRUPU DZĪVOKĻI
CILVĒKIEM AR GRT
Adrese: Rūpnīcas iela 6, Ugāles pagasts
Izveides laiks: 2021.gada beigas
Pakalpojuma saņēmēju skaits: 8
Projekta ietvaros Ventspils novada Ugāles pagastā pašvaldībai
piederošā daudzstāvu ēkā tiek pārbūvēti 8 vienas istabas
dzīvokļi divos ēkas stāvos, uzlabojot vides pieejamību un dzīves
kvalitāti ne tikai šajos dzīvokļos, bet arī ēkā kopumā.
Jaunizveidotajos grupu dzīvokļos savu jauno mājvietu radīs
kopumā 8 novadā dzīvojošie un arī projekta "Kurzeme visiem"
ietvaros izvērtētie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem,
kuriem tiks arī nodrošināts individuāls ikdienā nepieciešamais
atbalsts.
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KONTAKTPERSONAS KURZEMĒ
Informācijai par projekta "Kurzeme visiem" ietvaros
kompensētiem sociālajiem pakalpojumiem
AIZPUTĒ
Sindija Briede,
tālr. 24772547, sindija.briede@aizpute.lv

KULDĪGĀ
Liene Jūrmale,
tālr. 26495051, 63350142; e-pasts: liene.jurmale@kuldiga.lv

LIEPĀJĀ
Elita Karzone,
tālr. 63489685; e-pasts: elita.karzone@liepaja.lv

PRIEKULĒ
Andra Valuže,
tālr. 26180665, e-pasts: andra.valuze@dkn.lv

RUCAVĀ
Ligita Freimane
tālr: 29272642, e-pasts: ligita.freimane@rucava.lv

SALDŪ
Ina Behmane,
tālr. 63824952, 29462913; e-pasts: ina.behmane@saldus.lv

SKRUNDĀ
Ilva Kliemane,
tālr. 28650529, e-pasts: ilva.kliemane@kuldigasnovads.lv

TALSOS
Dace Zeļģe,
tālr. 22008676; e-pasts: dace.zelge@talsi.lv

VENTSPILĪ
Dace Roģe,
tālr. 28687296; e-pasts: dace.roge@ventspils.lv

VENTSPILS NOVADĀ
Sandra Citoviča,
tālr. 27803037; epasts: sandra.citovica@ventspilsnd.lv
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Informatīvais materiāls
"Jauna infrastruktūra Kurzemē
deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai"
sagatavots Kurzemes plānošanas reģiona
īstenotā projekta "Kurzeme visiem" ietvaros.
Pateicamies par sadarbību Kurzemes
reģiona pašvaldībām un aktīvo iesaistīšanos
informatīvā materiāla tapšanā!
Informatīvajā materiālā apkopoti dati
2021.gada decembrī.
Pakalpojumu izveide un sniegšana turpinās,
tāpēc aktuālā informācija par pakalpojumu
saņēmēju skaitu pieejama katrā Kurzemes
reģiona pašvaldības sociālajā dienestā.
Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots līdz
2023.gadam, lai palielinātu Kurzemes
reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīves vietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
Vairāk par projektu uzziniet mājas lapā
www.kurzemevisiem.lv

Kurzemes plānošanas reģions

Biroja adrese: Valguma iela 4A, Rīga
pasts@kurzemesregions.lv www.kurzemesregions.lv

