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Viss sākās ar diviem drosmīgiem bērniem
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bērni ar funkcionāliem traucējumiem personas ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojumu saņēmēju skaita izmaiņas projekta ieviešanas laikā
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Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

bērniem ar FT

Uz 28.02.2023. pakalpojumus 

projekta ietvaros saņem 406 bērni:

►sociālās aprūpes pakalpojumu – 109 bērni

►«atelpas brīža» pakalpojumu – 72 bērni

►sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - 327

bērni + 175 vecāki

► DAC bērniem - 67 bērni

1 415 250,92; 
43%

1 838 474,27; 
57%

Finansējuma apguves progress bērnu ar FT un 

viņu likumisko pārstāvju pakalpojumiem uz 

31.12.2022.

CFLA apstiprinātie izdevumi uz 31.12.2022

Pieejamais finanasējums līdz projekta beigām



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

pilngadīgām personām ar GRT

Uz 28.02.2023. pakalpojumus 

projekta ietvaros saņem 200 

personas ar GRT:

►aprūpes mājās pakalpojumu – 8

►«atelpas brīža» pakalpojumu – 2

►speciālistu konsultācijas un individuālais 

atbalsts – 98

►DAC – 66

►specializētās darbnīcas – 36

►grupu dzīvoklis – 41

►atbalsta grupas un grupu nodarbības – 59

1 002 935,65; 
39%

1 575 220,42; 
61%

Finansējuma apguves progress personu ar 

GRT pakalpojumiem uz 31.12.2023.

CFLA apstiprinātie izdevumi uz 31.12.2022

Pieejamais finanasējums līdz projekta beigām



SBSP infrastruktūras izveides progress uz 01.03.2023.

Apstiprinātais 

beigu datums

Infrastruktūras objekts un tajā izveidojamā 

pakalpojuma veids

Liepājas valstspilsēta

Liepāja 30.06.2023. Grupu dzīvoklis 

Specializētā darbnīca 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Ventspils valstspilsēta

Ventspils Pabeigts

31.12.2023.

DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 40 personas)

DAC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 67 bērni)

ĢVPP

Dienvidkurzemes novads

Aizpute Pabeigts SRC bērniem ar FT

Priekule Pabeigts DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 9 personas)

Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 9 personas)

Rucava 30.06.2023. Grupu dzīvoklis

DAC personām ar GRT



Kuldīgas novads

Kuldīga 31.12.2023. DAC personām ar GRT

Specializētās darbnīcas

Grupu dzīvokļi personām ar GRT

DAC bērniem ar FT

Skrunda 31.07.2023. DAC personām ar GRT

Grupu dzīvoklis - Atklāšana 04.04.2023.

Specializētās darbnīcas

Saldus novads
Saldus Pabeigts Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits - 31 persona)

Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 27 personas)

SRC bērniem ar FT

Talsu novads
Talsi 31.05.2023. DAC personām ar GRT

Ventspils novads
Ventspils n. Pabeigts Grupu dzīvoklis personām ar GRT (saņēmēju skaits – 8 personas)



Jauno pakalpojumu teritoriālais pārklājums

Pilngadīgām personām ar GRT Bērniem ar FT



Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

izmaksas pilngadīgām personām (VVI likme)
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Iekļaujošākas sabiedrības veidošanas aktivitātes

► Integratīvas ģimeņu nometnes (uz doto brīdi 9, vasarā vēl 2)

► Izglītojoši pasākumi skolēniem vispārizglītojošajās skolās par 

projekta mērķa grupām – 2022./2023. mācību gadā

► Informatīvi video par ERAF infrastruktūru (Venstpils, Saldus, 

Priekule)

► Apmācības

► VSAC speciālistiem un sociālajiem mentoriem (6 apmācības) 

► ĢVPP speciālistiem darbam ar bērniem  ģimeniskai videi 

pietuvinātā pakalpojumā (3 apmācības)

► Vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (9 apmācības)

► Atbalsta pasākumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem 

(individuālās speciālistu konsultācijas un sarunu vakari)



www.kurzemevisiem.lv
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