
Ārpusģimenes aprūpe Valsts 
sociālajā aprūpes centrā 
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Apgrūtinātas iespējas saskatīt bērna individuālās vajadzības un spējas

•40 bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sadalīti 7 grupās. 

Katrā grupā 5-8 bērni

•Bērnu sadalījums grupās notika pa vecuma grupām 

•Uz vecāku iesnieguma pamata iestādē atradās 13 bērni.  27 bērni bija bez 

vecāku gādības

•Rehabilitācija – nodrošināja fizioterapeiti, psihologs, logopēdi, speciālie 

pedagogi, masieris, Rehabilitācijas sektora vadītājs

Situācija filiālē 2018.gadā



Situācija filiālē 2018.gadā
•Veselības aprūpe
 
•Ēdiens bērniem tika gatavots (centralizēti) kopīgajā iestādes 
virtuvē, kuru bērni ēda savu grupu virtuvēs. Bērni 
nepiedzīvoja maltīšu gatavošanas procesu

•Lielākoties bērni izglītību saņēma mājmācībā (27 bērni)
 
•Brīvā laika aktivitātes bērniem pārsvarā notika iestādes vidē 

•Kopumā iestādē strādāja 108 darbinieki



Izmēģinājuma  projekts
2019.gada 10.janvāris – 2020.gada 

31.decembris 
 

Ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma 
bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 
nodrošināšanas modeļa izstrāde un aprobēšana valsts 
sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”

Projekta mērķis

Projekta norise

Projekta rezultāti
 



Ģimeniskai videi pietuvināts 
pakalpojuma modelis

VSAC «Rīga» filiālē «Rīga» ieviests no 2019.gada septembra

Bērni un darbinieki

Dzīvokļa ikdiena

Veselības aprūpe

Ēdiena gatavošana

Higiēnas prasības

Mazās grupas princips

Plusi:

•Individuāla pieeja katram bērnam – 

var veltīt vairāk laiku un uzmanību 

katram bērnam

•Bērnu prasmju un spēju attīstība

•Mazāk uzvedības traucējumu, 

samazinātas vai atceltas 

medikamentozās terapijas

•Mājīga, pielāgota vide

•Bērnu iesaiste ikdienas darbos - ēdiena 

gatavošana, iepirkšanās, apģērba 

mazgāšana, telpu uzkopšana u.c.



Izmēģinājuma projekts Bolderājā
2022.gada februāris - 2023.gada novembris

 

Projekta 
mērķi

Mērķa grupaProblēmu 
risinājumi

Projekta 
īstenošana

Ieguvumi



Write a
caption for the

photos.



Pakalpojums bērnam ar smagiem 
uzvedības traucējumiem

Problemātika - atbilstošu 
pakalpojumu neesamība valstī

Bērna ar smagiem uzvedības 
traucējumiem vajadzības

Pakalpojums filiālē "Rīga" pieredze

Lielākie izaicinājumi

Nākotnes perspektīvas



Filiāles darbības bērnu nonākšanai 
uzņemošājās ģimenēs

Sadarbības 
partneri

Uzņemošo 
ģimeņu un bērnu 
satikšanās 
pasākumi ZOOM

Brīvprātīgie
Atvērtie 
pasākumi 
klātienē

Atvērtie 
pasākumi 
attālināti



 Darāmo darbu saraksts

Informatīvas kampaņas par bērniem institūcijās, par iekļaujošu 
sabiedrību

Programmas, atbalsta pasākumi iekļaujošas 
izglītības bērniem ar funkcionēšanas 
traucējumiem īstenošanai

•Veicināt brīvprātīgo un viesģimeņu kustību ar mērķi 
piesaistīt ģimenes bērniem ar funkcionēšanas 
traucējumiem

Eiropas fondu līdzekļu,  26 miljonu, apguve
deinstitucionalizācijas ietvarā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi - 
izveidojami dzīvokļi aptuveni 120 bērniem, kas mīt valsts 
aprūpes centros

Atbalsts ģimenēm

Darbinieku piesaistes un atalgojuma 
jautājums
Dienas centri bērniem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, dienas centri 
pieaugušajiem, grupu dzīvokļu izvide



Bērnu nākotne ir mūsu rokās!



Paldies par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Filiāles "Rīga" vadītāja Ilze Dzene,
e-pasta adrese: Ilze.Dzene@vsacriga.gov.lv
telefona numurs:20222093 Filiāles "Rīga" sociālais darbinieks Ēstere Zemīte, 

e-pasta adrese: Estere.Zemite@vsacriga.gov.lv
telefona numurs: 29658383

Filiāles "Rīga" sociālais darbinieks Elza Marcinkeviča-Krūmiņa, 
e-pasta adrese: Elza.Marcinkevica@vsacriga.gov.lv

telefona numurs: 23778606

Prezentāciju veidoja E.Marcinkeviča-Krūmiņa

 
Institūcija 

ir 
degradējoša 

vide 
bērnam! 

 
Kādēļ bērni 
vēl aizvien 

mīt 
institūcijās? 


