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Pasākumi:
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Nr. Fonds Pasākums

9.2.2.1. ESF Deinstitucionalizācija ietvaros - pakalpojumi bērniem ar

funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

9.2.2.2. ESF Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide (atbalsta

personas pakalpojums)

9.1.4.4. ESF Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)

9.1.4.3. ESF Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes

uzlabošana bērniem

9.2.1.2. ESF Nabadzības un sociālās atstumtības risku pētījumi

9.3.1.1. ERAF Deinstitucionalizācija ietvaros - atbalsts pašvaldību dienas

centru infrastruktūrai bērniem ar funkcionāliem

traucējumiem



• Pakalpojumu sniegšanu organizēs pašvaldības, piesaistot 
medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzējus t.sk. nevalstiskās organizācijas

• Nepieciešamo pakalpojumu klāsts izrietēs no bērnu 
individuālo vajadzību izvērtējumiem

• Pasākuma ietvaros tiks nodrošināti tādi rehabilitācijas 
pakalpojumi kā psihologs, psihoterapeits, reitterapija, 
hidroterapija, kā arī individuālas konsultācijas un atbalsta 
grupas gan bērniem, gan vecākiem u.c. pakalpojumi, kas 
izrietēs no individuālajiem bērnu izvērtējumiem

• Rehabilitācijas pakalpojumi arī bērnu vecākiem
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Rehabilitācijas 

pakalpojumi 

bērniem ar 

invaliditāti



• Mērķa grupa – bērni ar smagu invaliditāti līdz 5 gadu vecumam

• Pakalpojuma īstenošanu veiks pašvaldības, piesaistot
pakalpojumu sniedzējus

• Pasākuma ietvaros tiks nodrošināts pilna laika bērna pieskatīšanas
un aprūpes pakalpojums, kamēr bērna vecāki strādā, mācās vai
piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības
veicināšanas pasākumos
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Sociālās 
aprūpes 

pakalpojums



• Atelpas brīža jeb īslaicīgās sociālās aprūpes 
pakalpojums bērniem

• Mērķa grupa – bērnu ar smagu invaliditāti vecāki

• Pakalpojuma īstenošanu veiks pašvaldības, 
piesaistot pakalpojumu sniedzējus

• Pakalpojuma saņemšanas ierobežojums – ne vairāk 
kā 30 dienas gadā
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Atelpas brīža 
pakalpojums



• Mērķa grupa – pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem

• Izmaiņas Civillikumā, kas paredz atteikties no pilnīgas rīcībspējas
ierobežojuma, to aizvietojot ar ierobežotas rīcībspējas institūtu

• Atbalsta personas pakalpojuma standarta izstrādē un
pakalpojuma nodrošināšanā tiks piesaistītas nevalstiskās
organizācijas

• Atbalsta persona nodrošinās palīdzību tādās jomās kā juridiskā
palīdzība, izprast veselības aprūpes un sociālās palīdzības sistēmu
u.c. jautājumos
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Atbalsta 

personas 

pakalpojums



• Mērķa grupa – personas, kuras pakļautas diskriminācijas

riskam dēļ vecuma, invaliditātes, dzimuma vai etniskās

piederības

• Pakalpojumu sniegšanu organizēs Sabiedrības

integrācijas fonds, piesaistot pakalpojumu sniedzējus t.sk.

nevalstiskās organizācijas

• Pasākuma ietvaros tiks nodrošināti izglītojoši pasākumi

darba devējiem, motivācijas paaugstināšanas pasākumi

mērķa grupai, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi

par diskriminācijas mazināšanas un tolerances

jautājumiem
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Dažādības 
veicināšana 

(diskriminācijas 
novēršana)



• Mērķa grupa – bērni ar funkcionāliem

traucējumiem

• Pasākuma īstenotājs – Veselības un darbspēju

ekspertīzes ārstu valsts komisija

• Pasākuma ietvaros tiks veikts invaliditātes
noteikšanas sistēmas bērniem izvērtējums un

pilnveidošana atbilstoši SFK - bērniem un

jauniešiem
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Invaliditātes 
ekspertīzes 

pakalpojuma 
uzlabošana



• Pētījuma veicējs – Labklājības ministrija, piesaistot

pakalpojuma sniedzēju

• Pētījuma ietvaros tiks veikts salīdzinošs pētījums

par citu ES dalībvalstu pieredzi iekļaujošas

izglītības un iekļaujoša darba tirgus jomā
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Invaliditātes 
jomas 

pētījums



• Mērķis – uzlabot pašvaldību dienas centru

infrastruktūru, kuros notiek darbs un sniegti

pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem

• Pašvaldības, kurās tiks veikti infrastruktūras

uzlabojumi izrietēs no bērnu individuālo vajadzību

izvērtējumiem (DI ESF ietvaros)
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Pašvaldību 
dienas centru 
infrastruktūras 
uzlabošana



Paldies par uzmanību!


