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Pasākums 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 

2.5.3. 20. 

Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide 

Jelgavā 

Izveidotas 103 vietas sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, t.sk.: 

19 vietas - bērniem un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem; 

60 vietas - personām ar garīga rakstura 
traucējumiem; 
24 vietas - bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 

Pašvaldība, ES 
fondi, valsts  

2 073 600 1 762 560 2019 2021 Pašvaldība, JSLP  - 

    

Projekta idejas pamatojums:  

Lai valsts politikas pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
Jelgavas pilsētas pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem un jauniešiem, t.sk. ar funkcionāliem traucējumiem (FT), nepieciešami ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā.   

  
Projekta aktivitāšu pamatojums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
20.1.  Infrastruktūras izveide un telpu pielāgošana ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanai ģimeniskā vidē 

Nav infrastruktūras jaunā pakalpojuma sniegšanai.     
Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plānu ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Nameja ielā 30, Jelgavā tiks uzbūvētas 3 mājas, katrā 8 vietas 

(kopā 24 vietas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

20.2. Bērnu sociālās aprūpes centra Zirgu ielā 47A pārveide par daudzfunkcionālu centru 
Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plānu, ir nepieciešams izveidot jaunus sociālos pakalpojumus un pilnveidot esošos sekojošām mērķa grupām: pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji; potenciālie aizbildņi, adoptētāji, 

audžuģimenes, līdz ar to jāpārbūvē ēka šo pakalpojumu sniegšanai. 
Saskaņā ar DI plānu, daudzfunkcionālajā centrā Zirgu ielā 47A tiks izvietots: 

1) dienas aprūpes centrs - 18 vietas personām ar GRT un 7 vietas bērniem/jauniešiem ar FT; 
2) Montesori kabinets bērniem ar FT; 
3) "Atelpas brīža" pakalpojums - 10 vietas bērniem ar FT; 

4) dienas aprūpes centrs - 5 jaunas un 10 labiekārtotas vietas personām ar GRT. 
 

20.3. Grupu dzīvokļu izveide Stacijas ielā 13 
Deinstitucionalizācijas rezultātā palielināsies personu skaits, kuriem nav nepieciešama uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Būs nepieciešami pielāgoti mājokļi pieaugušām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Stacijas ielā 13, Jelgavā tiks izveidoti 2 grupu dzīvokļi 12 personām ar GRT (6 personas katrā dzīvoklī). 

 
20.4. Specializēto darbnīcu izveide Stacijas ielā 13 

 Pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešama sociālo un darba prasmju attīstība. 
Stacijas ielā 13, Jelgavā tiks izveidots specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT - 15 vietas. 

 
20.5. Jelgavas 6.vidusskolas baseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešami pielāgota peldbaseina pakalpojumi.    

 


