
 

 

Ventspilī pārrunā projekta "Kurzeme 
visiem"aktualitātes 

        Šī gada 22.janvārī uz tikšanos Ventspilī pulcējās Kurzemes plānošanas reģiona 
īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību, valsts sociālās aprūpes centra 
“Kurzeme” un bērnu sociālās aprūpes centra “Selga” pārstāvji, lai pārrunātu projektā 
paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ventspils pilsētas pieredzi sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanā. Tikšanās laikā arī projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē par 
infrastruktūras izveides gaitu atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās. 

      Partneru tikšanās sākumā dalībnieki iepazinās ar Ventspils pieredzi sociālo 
pakalpojumu sniegšanā  pilsētas iedzīvotājiem, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) atbalsta nodrošināšanā personām ar GRT, kā arī plānotās infrastruktūras izveides 
gaitu. Ventspils pārstāvji uzsvēra, ka, izmantojot Eiropas Savienības fondu piedāvātās 
iespējas, tiks uzlabota ne tikai sociālo pakalpojumu pieejamība, bet arī sakārtota pilsētas 
kultūrvēsturiskā vide.  Ēkā Kuldīgas ielā taps dienas aprūpes centrs, kur sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems bērni ar FT un personas ar GRT. 
Savukārt ēkā Vītolu ielā tiks veidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, lai dotu 
jaunas mājas bērniem un jauniešiem no bērnu sociālās aprūpes centriem. 

     Par savu pieredzi un paveikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveidē pastāstīja arī citu pašvaldību pārstāvji. Jaunas infrastruktūras izbūve kopumā 
plānota 10 Kurzemes reģiona pašvaldībās – Aizputes, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, 
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Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās, 
investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējumu aptuveni 7,3 miljonus 
eiro apmērā.  

     Tikšanās laikā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa informēja klātesošos 
par projekta ieviešanas aktualitātēm. Kopumā 2019.gadā 57 personas ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT), vairāk nekā 200 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un daļai 
bērnu arī vecāki saņēmuši no projekta apmaksātus pakalpojumus 14 Kurzemes 
pašvaldībās. Viņa pateicās pašvaldībām, kurās projekta ietvaros jau tiek sniegti sociālie 
pakalpojumi, un aicināja būt vēl aktīvākiem gan sociālo pakalpojumu pieejamības 
veicināšanā, gan pašvaldības iedzīvotāju izglītošanā par projekta mērķgrupām un to 
iekļaušanos sabiedrībā. 

      Dalībnieki pārrunāja arī KPR DI plāna īstenošanas uzraudzības kārtību, datu avotus 
un formas informācijas ieguvei un plānoto procesu, tostarp ziņojuma sagatavošanai. 

Par projektu “Kurzeme visiem” 

     Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma 
atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā 
ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru 
“Kurzeme”.  

       Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes 
plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-
joma/kurzeme-visiem/.   
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