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6.

(prot. Nr.14.,6.p.)

Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu.

SIA “KPMG Baltic” Zemgales plānošanas reģionam sadarbībā ar pašvaldībām 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. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros izstrādājis plānu “Zemgales plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāns (2017. -2020).
2015.gada 8. decembrī Zemgales plānošanas reģions uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
*** “Atver sirdi Zemgalē” (turpmāk Projekts) īstenošanu, kas palielinātu ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
Projekta Nr. *** “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes 2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 4/29 publiskai apspriešanai tika nodota
Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā
redakcija, kas tika organizēta laikā no 2017. gada 18. oktobra līdz 21. novembrim un tika
aicinātas piedalīties visas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības.
Deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts, balstoties uz reālu personu ar invaliditāti izvērtējumu,
apzinot viņu vajadzības un definējot darbības, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei
Zemgales pašvaldībās, kā arī piedāvājot risinājumus:
1) patstāvīgas un no institūcijām neatkarīgas dzīves iespēju nodrošināšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT);
2) ģimeniskas vides nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē dzīvojošiem bērniem;
3) sociālai iekļaušanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), piedāvājot sociālo
rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus bērniem un atbalstu ģimenēm.
Deinstitucionalizācijas plāns paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Zemgales
reģiona pašvaldībās, izmantojot Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. Jau pēc
jaunā gada, 2018. gada sākumā, Zemgales reģiona pašvaldībām būs pieejami kopumā 7,7
miljoni eiro ERAF finansējuma, programmas “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstituciolalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Pārējās vajadzības, pēc saviem ieskatiem un,

izvērtējot prioritātes, pašvaldības varēs risināt, veicot ieguldījumus no saviem līdzekļiem,
piesaistot Teritoriālās sadarbības vai citu atbalsta instrumentu finansējumu.
Rundāles novadā tiek plānots veidot Dienas aprūpes centru 3 vietām pieaugušiem ar garīga
rakstura traucējumiem un 11 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (adrese: Saulaine
10, Rundāles pagasts, Rundāles novads).
Rundāles novada domē 2017.gada 6.decembrī tika saņemts Zemgales plānošanas reģiona
sarakstes dokuments. Minētajā dokumentā ir norādīts, lai izpildītu MK noteikumu Nr.313
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 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.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumu, 36.11 punktā noteikto
prasību, tiek lūgts Rundāles novada domei kā projekta Nr. *** “Atver sirdi Zemgalē”
sadarbības partnerim sagatavot un iesniegt Zemgales plānošanas reģionam lēmumu par
“Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns (2017-2020)” saskaņošanu, kā arī
apliecināt gatavību uzņemties saistības un plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija
noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
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.pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi,
1. saskaņot Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu (2017-2020);
2. uzņemties saistības un īstenot plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu;
Pielikumā: informācija par Zemgales plānošanas reģiona projektu Nr. *** “Atver sirdi
Zemgalē” un apkopojums par Rundāles novada pašvaldības plānoto sabiedrībā balstīto
sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu
Rundāles novada domes
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