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PROJEKTS 

«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 BSAC līdz 18 gadiem (bērni-bāreņi un bez vecāku 

gādības palikuši bērni)

• Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT),  kuriem ir 

noteikta invaliditāte, ģimenēs un viņu ģimenes vai 

audžuģimenes

• 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



PROJEKTA 

IEVIEŠANAS 

AKTUALITĀTES



2017.gadā (dažādos mēnešos) pabeigta izvērtēšana

personas ar GRT (326) +BSAC bērni (126) +bērni ar FT (277) =729

MK313 (34.1.p. un 34.2.p.- apmierinātība ar saņemtajiem SBSP) un 

MK338 (4.2.p., 4.3.p. un  - 5.6.p.*)

Obligāti jāveic AP aktualizācija

* «5.6. ne retāk kā reizi 12 mēnešos un pēc attiecīgā sociālā 

pakalpojuma sniegšanas beigām novērtē klienta sociālās situācijas 

izmaiņas un sasniegtos rezultātus»

(drīkst biežāk – atbilstoši vajadzībai, bet īpaši, ja 

mainās bērna/personas situācija)

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde Kurzemes reģionā 



Izvērtētie BSAC bērni (126) un AP izstrādes laiks

BSAC Strazde    – 2016. gada novembris

BSAC Selga    – 2017. gada janvāris un marts

BSAC Liepāja    – 2017. gada marts

BSAC Stikli    – 2017. gada marts

BSAC - filiāle Liepāja    – 2017. gada marts un aprīlis

bērniem, kas vēl atrodas BSAC,

AP aktualizāciju veic BSAC darbinieki



Izvērtētie bērni FT (277) un AP izstrādes laiks

Liepāja – 2016. gada XII un 2017. gada I un IV

Talsu nov. – 2017. gada I un III

Grobiņas nov. – 2017. gada I un IV

Skrundas nov. – 2017. gada I 

Ventspils, Aizputes un Saldus nov. – 2017. gada II un III

Vaiņodes un Priekules nov. – 2017. gada II

Dundagas un Kuldīgas nov. – 2017. gada III

Ventspils nov. – 2017. gada III un IV

Mērsraga, Pāvilostas un Rojas nov. – 2017. gada IV

AP aktualizāciju veic pašvaldībā – sociālā dienesta darbinieki



VSAC personas un pašvaldībās dzīvojošās personas ar GRT 

līdz 04.04.2017. izvērtētas --- 169 personas 

līdz 25.08.2017. – visi pārējie (157)

AP aktualizāciju veic:

VSAC gadījumā – VSAC darbinieki

pašvaldībā – sociālā dienesta darbinieki

jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sandru Miķelsoni-Slavu

Izvērtētās personas GRT (326) un AP izstrādes laiks



Papildus personu ar GRT un bērnu ar FT vērtēšana plānota 

no 2018.gada IV.ceturkšņa - 2019.gada beigām 

jauno sasniedzamo rādītāju un izveidojamās infrastruktūras dēļ

BSAC bērni (128)                        ----

bērni ar FT (330)                           ~ 42 bērni

(Kuldīgas - 13, Priekules - 2, Saldus nov. -5 un Ventspils pils. - 22)

personas ar GRT (375)             ~ 106-109 personas

(Kuldīgas – 50, Priekules - 12, Saldus nov. -7, Skrundas -?3, Talsu 

– 10, Ventspils pils. – 20 un Ventsp.nov.- ?4 , Brocēnu nov. - ?3)

Sociālo darbinieku-vērtētāju papildmācības – septembrī/oktobrī 2018

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde Kurzemes reģionā 



vajadzīga APSTIPRINĀŠANA SPAP līdz 30.06.2018.

17.01.2018. – KPR DI plāns ar pielikumiem 
nodots saskaņošanai Kurzemes pašvaldībām 

02. un 03.2018. veikti tehniskie precizējumi 

–>
KPR DI plāna ar tehniskiem precizējumiem 

saskaņošana pašvaldībās
(līdz 10.04.2018.)

Kopsavilkuma excel sagatavošana – līdz iesniegšanai SPAP

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 

3. Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plānu izstrāde



pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas SPAP, 
pirms infrastruktūras izveides

plānotas 2019./2020.gadā 

Sagatavošana (~30) – saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi –
Dundaga - GrDz ar apr-16 (t.sk.7 no VSAC), 
Liepāja GrDz ar apr-16 (visi 16 no VSAC), 
Saldus GrDz -16+4+4 (t.sk. 5 no VSAC), 

Skrunda GrDz-2+4 (t.sk.2 no VSAC).

+ citu PR pašvaldību ieceres

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana
4.  Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai 

uz dzīvi sabiedrībā



Apmācības 

• sociāliem mentoriem un VSAC speciālistiem  (par sagatavošanu) 

• BSAC speciālistiem (darbam ar  BSAC bērniem  SBSP) 

pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas SPAP, 

pirms infrastruktūras izveides

plānotas no 2018./2019.gada 

Sociālos mentorus (11) plāno piesaistīt/nodarbināt:

Dundaga – 1, Skrunda – 1, Saldus – 2, Liepāja 4,

Smiltene – 1, Aizkraukle – 1, Limbaži - 1 

?? (cik un kādi) VSAC speciālisti un KPR piesaistītie speciālisti

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana
7.  Kurzemes reģiona speciālistu apmācības



atbilstoši pieprasījumam

Līdz martam trupinājās pakalpojuma sniegšana DAC 1 personai ar GRT 

(Liepājā)

No marta sākta grupu nodarbību sniegšana 8 personām ar GRT 

(Rucavas novadā)

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona personām ar GRT



atbilstoši pieprasījumam

pabeigta, sākta vai turpinās 

aprūpes pakalpojuma sniegšana 9 

(Aizpute, Grobiņa, Liepāja, Talsi, Mērsrags, Ventspils)

«atelpas brīža» pakalpojuma sniegšana 19 

(Liepāja, Priekule, Talsi un Ventspils novads)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 54+16

(Dundaga, Grobiņa, Liepāja un Talsi)

PALDIES par aktīvu iesaistīšanos!

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona bērniem ar FT



2.pieredzes apmaiņas brauciens 21.-22.februāris

redzētais un dalībnieku iespaidi 

t.sk. KPR mājas lapā

Iespēja - 3.pieredzes apmaiņas brauciens 

? pirms infrastruktūras izveides projektu sagatavošanas un 

iesniegšanas –

? septembrī/oktobrī 

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā



izmaiņas sabiedrības informēšanas pasākumu plānā

(akcijas «dod pieci», ... un iepirkuma rezultātu ietekmē)

02.2018. 

mainīti pasākumi un to norises gadi, 

atbildību sadalījums 

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā



(MK313  54.2.p.) konsultācijas potenciālajiem AAA

Biedrība «5 izaugsmes formulas» 

speciālistu (sociālais darbinieks, jurists un psihologs) 

konsultācijas (1h) indivīdam vai pārim –

7 pašvaldībās 

(Liepāja, Ventspils, Talsi, Kuldīga, Saldus, 

Pāvilosta un Dundaga) 

Kontaktinformācija – OLGA APSE 

20490197, 

5formulas@inbox.lv

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā



uzsākts darbs, lai organizētu

integrējošās nometnes

2018.gada vasarā -

bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem

detalizēta informācija, 

tai skaitā par iespējām pieteikt bērnus, 

tiks nosūtīta atsevišķi

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā



Pastāvīgā īstenošanā 

• (plāksnes, plakāti, info web lapās - 1x3mēn)
vārds Inesei Siliņai

• 9 atskaites iesniegtas un apstiprinātas, 
• 5.projekta grozījumi apstiprināti 
• plānā 6.grozījumi (t.sk. rezultātu rādītāju, budžeta, laika grafika u.c. 

precizējumi), 
• MK313 (t.sk. plānojas jauni grozījumi) un projekta grozījumu dēļ 

sagatavošanā ir PP Sadarbības līgumu grozījumi un izmaiņas 
pielikumā,

• KPR tikšanās ar PP darbiniekiem/pārstāvjiem - vizītes
• iepirkumi, tirgus izpētes, atbalsts PP, ...,
• nodrošināta dalība sanāksmēs par DI un Projektu, ...

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana
9. Projekta publicitātes pasākumi

10. Projekta vadība



KPR 10.atskaite (līdz 10.04.2018.)

PP 8. atskaites (15.04.2018.) un pamatojošie dokumenti 

Projekta finanšu apguve līdz 2018.gada vidum/beigām, 

lai EK var lemt par visas summas (rezerves) pieškiršanu

Jāsāk īstenot visi pakalpojumi, kuru nodrošināšanai nevajag 

infrastruktūru –

aprūpe mājās, drošības poga, speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts, atbalsta grupas, grupu nodarbības

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

10. Projekta vadība



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



KPR DI PLĀNA 

KOPSAVILKUMS, 

IZSTRĀDES PROGRESS UN 

APSTIPRINĀŠANA



Kurzemes pašvaldības:
• pārbauda, vai risinājumi ir saskaņā ar pašvaldības, 

reģiona, nacionāliem attīstības dokumentiem; 

• pieņem lēmumu saskaņot KPR DI plānu ar 

tehniskiem precizējumiem;

• līdz 10.aprīlim nosūta lēmumu KPR.

KPR AP un Reģionālās DI vadības grupas lēmumi

Līdz iesniegšanai SPAP 

paralēli tiek gatavots kopsavilkuma excel fails –

sazvanīšanās ar PP-pašvaldībām

Reģionālais DI plāns 



1. Pašvaldības, kuru infrastruktūras izmaiņas iekļautas 
apstiprinātājā KPR DI plānā,  2018.gadā gatavo tehniskos 
dokumentus katram objektam

2. CFLA izsūta vēstuli konkrētām pašvaldībām
3. Konkrētās pašvaldības sagatavo 1 projektu iesniegumu (par 

visiem objektiem kopā = .... pašvaldības DI ERAF projekts) 
un iesniedz CFLA/... (~2018.gada jūlijs-2019.gada jūnijs)

4. CFLA vērtē un apstiprina projektus, slēdz līgumus ar 
pašvaldībām 

5. Pašvaldības īsteno projektus (~ 2019.-2021.g):
• nozīmē atbildīgos

• iepērk būvniecības darbus
• Izveido/rekonstruē infrastruktūru

• iepērk un uzstāda aprīkojumu
• pieņem objektus ekspluatācijā

• kārto dokumentus sociālo pakalpojumu sniegšanai

Reģionālais DI plāns pēc apstiprināšanas



VVI METODIKA, 

TIRGUS IZPĒTES UN 

DOKUMENTĀCIJA 

SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANĀ UN 

NODROŠINĀŠANĀ



VISI sociālie pakalpojumi, kur 
NAV VAJADZĪGA PAPILDUS vai 

JAUNA INFRASTRUKTŪRA

Sociālā rehabilitācija, 
speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts, 
atbalsta grupas, grupu nodarbības

aprūpe mājās, drošības poga

SBSP sniegšana un nodrošināšana



Sociālie pakalpojumi (SBSP) personām ar GRT

• Pašvaldība informē KPR par pieprasījumu pirms

lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai

atteikumu.

• KPR dod apstiprinājumu, ka projektā ir līdzekļi

pakalpojuma izmaksu kompensēšanai.

• Pašvaldība iepērk* pakalpojuma sniegšanu vai nodrošina

saviem spēkiem** (MK313 41.p.)

* ievēro Publisko iepirkumu likumu 

(sociālie pakalpojumi – PIL 2.pielikums, 

PIL 9.panta 20.p, 10.panta 1.vai 2.punkts)

** - VVI metodika



SBSP pakalpojumi bērniem ar FT

• Pašvaldība informē KPR par pieprasījumu pirms

lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai

atteikumu.

• KPR dod apstiprinājumu, ka projektā ir līdzekļi

pakalpojuma izmaksu kompensēšanai.

• Pašvaldība nodrošina saviem spēkiem vai iepērk*

pakalpojuma sniegšanu («atelpas brīža» pakalpojuma

sniedzēju vai aprūpētāju)

* ievēro Publisko iepirkumu likumu 

(sociālie pakalpojumi – PIL 2.pielikums, 

PIL 9.panta 20.p, 10.panta 1.vai 2.punkts)



KPR sedz izdevumus

pēc reālo izdevumu 
priekšfinansēšanas

saskaņā ar VVI metodiku, 
nepārsniedzot tajā noteikto apjomu

SBSP sniegšana un nodrošināšana



VVI METODIKA



VVI metodika spēkā no 2016.gada 

grozījumi VVI metodikā 
apstiprināti 31.01.2018. 

pielikumi 1-8 (excel faili)

Izmaiņas kompensējamos 
izmaksu apjomos  

+  4-74% (excel fails)

VVI metodika



TIRGUS IZPĒTES



Tirgus izpētes

PIL

9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā 

noteiktās iepirkuma procedūras

(20) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta

noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 10. pantā

minētie iepirkuma līgumi, kā arī šā likuma 19. panta

trešajā daļā* minētajā gadījumā

* Zaļais iepirkums par pārtikas produktiem līdz 41 999Eur



Tirgus izpētes

PIL

10. pants. Šā likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi

(1) Ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000

euro vai lielāka un līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā

minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā

noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19.,

20., 21. un 22. pantā, III nodaļā, 28. panta otrajā daļā, 32. u n 33.

pantā, 36. panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39. pantā, 40.

panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61. pantā

paredzētās prasības.



Tirgus izpētes

PIL

10. pants. Šā likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi

(2) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu publiskam pakalpojuma

līgumam, kura priekšmets atbilst kādam no šā likuma 2. pielikuma

sadaļā "Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi" minētajiem

CPV kodiem, ja tā paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000

euro. Ja šāda publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir

750 000 euro vai lielāka, iepirkumam piemēro šā panta pirmajā daļā

paredzēto iepirkuma veikšanas kārtību.

CFLA un LM aicina konsultēties ar IUB



Tirgus izpētes

CFLA skaidro, ka 

1) sekojot līdzi vai pakalpojums atbilst PIL 2.pielikumā 

norādītajiem CVP kodiem, IUB kodu klasifikators 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/9046/clasif/main/

2) Ja PIL 2.pielikumā minēta pakalpojuma līguma paredzamā

līgumcena ir līdz 41 999 EUR tad uz to attiecas PIL 9.panta

20.punkts un pēc būtības tas ir klasificējams kā zemsliekšņa

iepirkums, par kuru ir jāveic tirgus izpēte – apkopojot informāciju

par vismaz 3 piedāvājumiem.

Ja iepirkums neatbilst 2. pielikumā norādītajiem izņēmumiem un

summa atbilst 10 000 – 41 999 EUR, tad uz to attiecas viss pārējais

PIL 9. pants.



DOKUMENTĀCIJA 



Dokumenti par SBSP sniegšanu

1. personas/bērna ar FT vecāku iesniegumam (kurā jāiekļauj arī

norāde par atbilstību AP noteiktajam),

2. pašvaldības lēmumam par pakalpojuma

piešķiršanu/atteikumu,

3. rīkojumam vai iepirkuma dokumentācijai,

4. pakalpojuma līgumam,

5. apliecinājumam par pakalpojuma saņemšanu

atskaite/PN akts/rēķins 

un ESF anketa par katru pakalpojumu (jāsazinās ar Aneti)

6. maksājumam no PP-pašvaldības VK konta

Atsauce uz projektu (nosaukums, numurs) 

formas un paraugi



dalībnieku saraksts, 

nodarbības darba kārtība/vai 

nodarbības plāns 

......? bildes 

(jāievēro personas datu aizsardzība)

jākonsultējas ar KPR

Kad attiecināms (piem., grupu nodarbības)



jautājumi  

atbildes 

diskusijas



Paldies!

Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4a, Rīga LV-1048

www.kurzemesregions.lv

e-pasts:  info@kurzemesregions.lv

Tel.: +371 67331492

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

Evita Taupmane, projekta «Kurzeme visiem» finanšu vadītāja, 

e-pasts:  evita.taupmane@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26588777

Inese Siliņa, projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste, 

e-pasts: inese.silina@kurzemesregions.lv, tel.: +371 29811722

Anete Jansone, projekta tehniskā asistente

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



Sociālie pakalpojumi (SBSP) personām ar GRT

• Izvērtētas personas ar GRT, kuras jau līdz šim apmeklēja Dienas centru

• Izvērtēto personu Atbalsta plāna - ir nepieciešams Dienas centra pakalpojums.

CFLA –

Iespējama divu veidu papildinātības principa piemērošana, t.i., 

pakalpojuma papildinātība un finanšu papildinātība

Specifiski grozījumi projektā un  sagatavojusi ieteicamās atskaišu 

formas katram papildinātības principam

1. Pakalpojuma papildinātība – papildus jau esošajiem saņem jaunus SBSP

(1.pielikums). Kompensē visus izdevumus par jauno SBSP.

2. Finanšu papildinātība – izmanto pašvaldības budžetā ietaupītos (kompensētos) 

līdzekļus SBSP sniegšanai citām personām. (2.pielikums)

Un reizi gadā jāiesniedz kopsavilkums par pašvaldībām, kuras projekta ietvaros ir 

izvēlējušās sniegt SBSP, ievērojot finanšu papildinātības principu (3.pielikums).


