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PAPILDU INFORMĀCIJA LĒMUMPROJEKTAM PAR ZEMGALES PLĀNOŠANAS 

REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 

PLĀNA 2017.-2020.GADAM SASKAŅOŠANU 

 

Jelgavas pilsētas dome 2016.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1/12 „Dalība 

projektā „Atver sirdi Zemgalē””. Projekts „Atver sirdi Zemgalē” ir 9.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 

un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”, kuru īsteno Zemgales plānošanas 

reģions. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

Projekta mērķa sasniegšanai tiek īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar 

invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta 

plāni; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti 

sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un 

informēta sabiedrība. Darbības ietvaros ir izstrādāts Zemgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas (turpmāk– DI) plāns (2017- 2020). DI plānā ir izvērtēti esošie 

pakalpojumi, nodrošināta informācija par katru sadarbības partneri, identificēts 

nepieciešamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu klāsts un vispārējo pakalpojumu 

kopums plānošanas reģiona un pašvaldību griezumā. DI plāna 1.redakcijas publiskā 

apspriešana Zemgales plānošanas reģionā notika no 2017.gada 18.oktobra līdz 21.novembrim.  

DI plāna ietvaros paredzēts attīstīt šādus pakalpojumus DI mērķa grupas klientiem: 

 Daudzfunkcionālā centra izveide Jelgavā, Zirgu ielā 47a (dienas centrs „Integra” 

(pilngadīgām personām ar GRT, kā arī grupa bērniem ar FT, nodrošinot Montesori 

pakalpojumu DC Integra ietvaros), dienas centrs „Harmonija” (10 labiekārtotas un 5 

jaunizveidotas vietas pilngadīgām personām ar GRT), „Atelpas brīža” pakalpojums 

bērniem ar FT (10 vietas)); 

 Peldbaseina pielāgošana pieejamības nodrošināšanai bērniem ar FT – pielāgots Jelgavas 

6.vidusskolas peldbaseins; 

 Grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveide pilngadīgām personām ar GRT - 12 

dzīvokļu izveide (6 ar atbalstu un 6 bez atbalsta pašaprūpē);  

 ĢVPP izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Jelgavas pilsētā – 24 vietas (3 

grupas, līdz 8 bērniem katrā grupā) 

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi” paredz pašvaldībām saņemt finansējumu sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai pašvaldībās. 

Pasākuma ietvaros maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projektu attiecināmā finansējuma 

(EUR 2 073 600). Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 15 procentus no kopējā projektu 

attiecināmā finansējuma – veido nacionālais publiskais līdzfinansējums – pašvaldību 

finansējums un valsts budžeta dotācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta 

dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
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