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Priekšlikumi par atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām 

Viduslatgales pārnovadu fonds ir nodibinājums, kurš kopš 2013. gada ir apzinājis ģimenes, kurās 

aug bērns - invalīds vai bērns ar īpašām vajadzībām. Labdarības akcijas bērniem ar īpašām 

vajadzībām „Piepildīt sapni” ietvaros esam varējuši piepildīt 105 bērnu sapnīšus.  

Ik pa laikam mūsu palīdzību lūdz ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. 2019.gadā 

varējām atbalstīt vairākus bērnus ar autismu un autiskā spektra traucējumiem, kā arī viņu vecākus.  

Nākas konstatēt, ka ir virkne pakalpojumu un veselības uzturēšanas preču/ierīču, kam netiek 

nodrošināts valsts finansējums, vai arī tas tiek nodrošināts ierobežotā apjomā. Plānojam 

turpmāk vairāk darba ieguldīt savu laiku, darbu un piesaistīt līdzekļus, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, 

kurās aug bērns/i invalīds/i vai bērns/i ar īpašām vajadzībām.  

2021. gada aprīlī - maijā veicām izpētes darbu, aptaujājot 9 vecākus un 4 speciālistus, lai 

noskaidrotu ģimeņu vajadzības un uzzinātu, kādu atbalstu vecāki vēlas sagaidīt no pašvaldības. Gan 

speciālistu, gan vecāku intervijās izgaismojās līdzīgs skatījums. Vecākiem pašiem pietrūkst: 

● atbalsta personas vai grupas (domubiedru, mentora, padomdevēja, aprūpes asistenta, palīga 

ikdienā),  

● laika (sev, ģimenei, citiem bērniem, citiem cilvēkiem),  

● komunikācijas (saziņa, informācijas apmaiņa gan ar citiem, gan arī ar pašvaldību par 

atbalsta iespējām, pakalpojumiem).  

 

Savukārt bērniem ar īpašām vajadzībām un/vai invaliditāti pietrūkst: 

● komunikācijas iespēju ar citiem cilvēkiem (tās varētu risināt nodarbības dienas centrā, 

pasākumi, iespēja kaut uz laiku pavadīt laiku kopā ar citiem bērniem),  

● dažādi specializēti pakalpojumi un ierīces (sākot no specifiskiem un samērā dārgiem terapiju 

kursiem un procedūrām līdz tehniskiem palīglīdzekļiem un medicīnas precēm),  

● piemērotas mācību vides (nepieciešamība pēc lasīšanas programmām, lupām, brillēm, 

mācību materiāliem u.c. lietām),  

● atbalsta personas (asistents, aukle, padomdevējs, pieejami speciālisti utt.). 

 

Šobrīd vairāk vai mazāk sekmīgi tiek nodrošināts asistents mācību iestādē, taču ģimenēm nereti ir 

visai grūti piesaistīt asistentu ikdienai, jo šis darbs ir specifisks un maz apmaksāts. Pārsvarā par 

savu bērnu asistentiem ir pašu ģimenes locekļi vai ģimenei pietuvinātas personas. Bērnu 
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komunikācijas vajadzību apmierināšanai un vecāku atelpas brīdim palīdzošs būtu dienas centrs vai 

kāds pieskatīšanas pakalpojums. Šobrīd vienīgi Preiļos ir pieejams dienas aprūpes centrs, bet tas ir 

pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas var paši par sevi parūpēties. Turklāt 

šis pašvaldības pakalpojums ir pieejams tikai 10 klientiem, - pašlaik esošā Preiļu novada 

iedzīvotājiem.  

Balstoties mūsu izpētē un mūsu darba un sadarbības pieredzē ar pašvaldību sociālajiem 

darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām un ģimenēm ar bērniem, esam izstrādājuši 

priekšlikumus ģimeņu ar bērnu/iem invalīdiem un/vai īpašām vajadzībām atbalstam:  

1. iekļaut pašvaldības sociālajā budžetā pozīciju valsts nenodoršināto pakalpojumu un 

medicīnas preču segšanai bērniem - invalīdiem. * 

2. izveidot dienas centra bērniem jeb nepilngadīgām personām ar invaliditāti pakalpojumu.** 

3. nodrošinot pašvaldības pakalpojumus, izvērtēt pakalpojumu saņēmējus pēc būtības, 

paredzot sniegt dienas centra un asistenta pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri nevar 

sevi aprūpēt.   

4. izveidot ģimenes asistenta pakalpojumu. Ģimenes asistents jāsaprot kā persona, kura palīdz 

visai ģimenei adaptēties situācijā, kad bērnam ir iedzimta vai iegūta invaliditāte.*** 

5. deleģēt sabiedriskajām organizācijām uzdevumus un to īstenošanai atbilstošu finansējumu 

vecāku atbalsta grupu darbībai.**** 

6. sadarbībā ar ģimenes ārstiem un sabiedriskajām organizācijām izveidot bērnu ar 

invaliditāti un īpašām vajadzībām reģistru.***** 

7. vienkāršot un daudzveidīgot saziņu un informācijas apmaiņu ar ģimenēm, kurās ir 

nepieciešams atbalsts. Vismaz reizi gadā sociālajm dienestam uzzināt, kas tieši ģimenei, 

bērnam nepieciešams, sniegt konsultācijas neskaidrības gadījumā. 

8. Atbilstoši vajadzībām turpināt pielāgot vidi izglītības iestādēs, nodrošināt mācībām 

nepieciešamās ierīces: palielināmā elektriskā lupa, digitālā lupa, planšete, portatīvais 

dators, palīglasīšanas programmatūra BrunoMaster, asistents, vides pieejamība. 

9. nodrošināt transporta pakalpojuma pieejamību ģimenēm - pakalpojumu sasniedzamībai, 

medicīnas un rehabilitācijas iestāžu apmeklējumiem. 

10. Ievērot sociālās iekļaušanas principu, izvērtējot pakalpojuma sniegšanas vietu, veidu un 

finansējumu, lai pašvaldības pakalpojumus varētu saņemt iedzīvotāji, kuri dzīvo ārpus 

pilsētas, lauku teritorijās. 

* šādi pakalpojumi ir apzināti: ABA terapija, silto smilšu terapija, asistents, Free Style Libre aparāts 

(cukura līmeņa asinīs noteikšanai), insulīna adatas, katetri un gēls to ievietošanai. Finansiālu 

atbalstu varētu piešķirt uz iesnieguma pamata, nosakot procedūru atbalsta pamatotības izvērtēšanai. 

** alternatīvas - (1) spēļu istabas pakalpojums, kur vecāki var uz kādu brīdi atstāt bērnu, lai 

iepirktos vai apmeklētu ārstu. (2) auklīšu serviss, lai vecāki  var izbraukt ārpus dzīvesvietas un 

bērnu atstāt kvalificēta darbinieka aprūpē ierastajā vidē, mājās.  

***alternatīvas -  (1) atbalsa persona jeb persona pie kuras var griezties, lai uzzinātu kā rīkoties 

atbilstošā situācijā (mentors). (2) iestāde/centrs/ telpa, kur tikties gan konkrētajai mērķgrupai, gan 

viņu ģimenēm. 

****alternatīva - mācības vecākiem, kā aprūpēt bērnu invalīdu un sniegt psihosociālo atbalstu. 

Šobrīd Preiļos jau 20 gadus darbojas Velku biedrības atbalsta grupa vecākiem, kuru bērniem ir 

funkcionāli traucējumi. Biedrība regulāri piedāvā lekcijas vecākiem. Līdz pagājušajam gadam 

Velku biedrība organizēja arī nometnes vasarā bērniem ar vecākiem. Atbalsta grupa tiekas Sociālā 

dienesta telpās Preiļos, COVID-19 pandēmijas laikā - attālināti. 



***** reģistrs nepieciešams, lai precīzāk plānotu atbalstu ģimenēm un bērniem, lai pašvaldības 

sniegtais atbalsts ātrāk sasniegtu ģimenes un bērnus. Šobrīd šāda reģistra nav. 

Lūdzam izvērtēt un iekļaut priekšlikumus jaunā Preiļu novada attīstības plānošanas 

dokumentā. 

 

Dokuments sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu par Latvijas valsts Kultūras 

ministrijas piešķirto finansējumu projekta ““Viduslatgales pārnovadu fonda veiktspējas un interešu 

aizstāvības stiprināšana” (2021.LV/NVOF/MIC/027/01) ietvaros.  

 

Dokumentu sagatavoja Evija Gurgāne, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes 

locekle. 


