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Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām dzīve 
Salaspils novadā

Salaspils novadā ir 817 cilvēku ar īpašām vajadzībām:

1. grupa – 129 personas (pabalsts 1 cilvēkam = 190 EUR);
2. grupa – 567 personas (pabalsts 1 cilvēkam = 85 EUR);

1. grupa (kuri saņem kopšanas pabalstu) – 28 personas
(pabalsts 1 cilvēkam = 350 EUR);
2. grupa (kuri saņem kopšanas pabalstu) – 46 personas
(pabalsts 1 cilvēkam = 245 EUR);

bērni līdz 18 gadu vecumam – 47 personas
(pabalsts 1 cilvēkam = 120 EUR).

Vienrēzējo izmaksājuma pabalstu kopējā summa – 99412 EUR
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Šajā gadā pieņemti saistošie noteikumi 
par naudas summas izmaksu tiem, kas ir 
bērni invalīdi no dzimšanas un pārsniedz 
jau 18 gadu vecumu. Šīs personas saņem 

ikmēneša pabalstu 20% apmērā no 
minimālās algas valstī. Patreiz tas ir 86 
EUR. Uz šo brīdi novadā šādu palīdzību 

saņem 19 personas. 

Salaspils novadā arī aizgādņiem maksā 
pabalstu 57 EUR apmērā katru mēnesi.
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Šajā gadā tika grozīti saistošie noteikumi, kas paredz pielāgot 
vidi dzīves vietā vai izvēlēties atbilstošos tehniskos 
palīglīdzekļus un šim mērķim ar 2019. gada 1. janvāri 
paredzētā naudas summa ir palielināta no 4000 EUR līdz 10 
000 EUR.
Šajā summā ir iekļauta arī sertificēta būvspeciālista 
pakalpojums.
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Vairākus gadus atpakaļ Salaspils novadā cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām tikai izveidota specializēta trenažieru 
zāle un lai to pilveidotu, katru gadu tiek iepirkti jauni un 
moderni trenažieri. Arī šajā gadā iegādājāmies īpašu 
trenažieri funkcionālo spēju atgriešanai pēc dažādām 
traumām. Šis trenažieris ir viens no modernākajiem 
Latvijā.
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Mums ir ar ko lepoties. Gadu atpakaļ 
atklājām modernu peldbaseinu, kuru var 
apmeklēt arī cilvēki ar kustību 
traucējumiem (tai skaitā ratiņkrēslā), jo ir 
vides pieejamība telpās un speciāla 
iekārta, kas palīdz cilvēkam no ratiņkrēsla 
iekļūt baseinā.
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Salaspilī aktīvi darbojas 2 invalīdu 
biedrības

Īpaši vēlos pieminēt bērnu un jauniešu invalīdu biedrību «Zelta 
atslēdziņa», ar kuru kopā esam daudz cīnījušies, lai celtu dzīves 
kvalitāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visā LATVIJĀ.
5 gadus atpakaļ tas bija mūsu nopelns, kad šiem cilvēkiem 
paaugstināja sociālos pabalstus valstī. Arī tagad aktīvi iesaistījāmies 
iepriekšējo gadu valsts budžetu veidošanā, lai netiktu aizmirsti šie 
cilvēki, bet tomēr viņi tika aizmirsti... 
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Šajā gadā jau no pavasara mēnešiem cīnījāmies un atgādinājām visām 
augstākstāvošajām institūcijām par šiem cilvēkiem, ka arī viņus nevajag 
aizmirst, jo ne tikai maize un ūdens viņiem ir vajadzīgs, bet arī kaut kas 
vairāk...
Saeimā tika izveidota pat darba grupa šo jautājumu risināšanai. Šajā gadā 
Salaspilī manas iniciatīvas rezultātā notika Sociālo un darba lietu komisijas 
izbraukuma sēde, uz kuru ieradās mūsu «brīnišķīgie» komisijas locekļi ar 
komisijas priekšsēdētāju priekšgalā. Uz šo sēdi tika uzaicinātas visas Latvijas 
pašvaldības, lai spriestu par invalīdiem aktuāliem jautājumiem. Un tika solīts 
šim jautājumam rast risinājumu, bet tālāk par solījumu nav tikts. Tad pēkšņi 
televīzijas ziņās izskanēja, ka nauda no invalīdu kopšanas pabalsta visa nav 
iztērēta un tiek pārdalīta citiem mērķiem. Vai tāda ir valsts attieksme pret 
invalīdiem? 

godīgums un katram vajadzētu padomāt, ka 
palīdzot šādiem cilvēkiem, tu palīdzi pats arī 
sev!

Es personīgi ticu, ka jaunā valdība pārskatīs 
2019. gada budžetu un atradīs iespēju uzlabot 
materiālo nodrošinājumu VISMAZ bērniem 
invalīdiem no dzimšanas, kas pārsnieguši 18 
gadu vecumu un vēljoprojām dzīvo savās 
ģimenēs un nav ievietoti sociālajās institūcijās, 
jo tas valstij izmaksātu neskaitāmas reizes 
vairāk. 
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Lai uzlabotu cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti, 
veicinot viņu sociālizāciju, sniedzot sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju, no 2011. gada aprīļa tika atklāts Dienas centrs 
personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurš pirmos divus 
gadus bija kā ES projekts, bet pēc tā beigām to veiksmīgi 
pārņēma Salaspils novada pašvaldība, redzot, ka šāds 
pakalpojums novadā ir ļoti nepieciešams, jo no 2011. gada līdz 
šim brīdim klientu skaits ir dubultojies. Pašvaldība katru dienu 
Dienas centra klientiem apmaksā pusdienas.

Es apbrīnoju darbiniekus, kas daudzus gadus centrā strādā ar 
šiem cilvēkiem, jo zināms, cik smagi ir būt kopā mājās ar cilvēku 
ar īpašām vajadzībām.
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Deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros plānotie pakalpojumi       

Salaspils novadā
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PAKALPOJUMS APRAKSTS SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT  

 

Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 10 personām, kas atbilst 67% no visām 

izvērtētajām personām novadā – kopā 15. Novads 

apzinājis un papildus pieteicis novērtēšanai 7 personas 

ar GRT, kā rezultātā var paredzēt lielāku pieprasījumu 

pēc pakalpojuma.  Kopumā novadā pēc LabIS datiem 

2016. gadā dzīvoja 163 personas ar GRT, un laika 

periodā no 2014.gada personu skaits pieaudzis par 

18,1%. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams, kā 

rezultātā var prognozēt pieprasījumu pēc pakalpojuma 

ilgtermiņā. Novadā Dienas centra pakalpojumu saņem 

15 personas ar GRT.   

6 vietas  

6 personas 

Atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 14 personām, kas atbilst 93% no visām 

izvērtētajām personām novadā - kopā 15. Pakalpojums 

sniegs atbalstu gan personām, kas piedalījušās 

individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam 

personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu 

risinājumu krīzes situācijās un sniedzot atbalstu 

piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. 

Vienlaicīgi tiks nodrošināts pakalpojums personām, 

kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet 

personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt tā 

izmantošanu. 

 

2 vietas  

16 personas 

 

Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem 

pakalpojums nepieciešams 26 bērniem. Novads 

identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai 9 

bērnus ar FT, bet kopumā novadā dzīvo vairāk kā 

90 bērnu ar FT, kā rezultātā var prognozēt lielāku 

pieprasījumu pēc pakalpojuma.   

35 personas 
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Salaspils novads iet jau DI pa priekšu, jo Dienas centrā personām 
ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti 3 pakalpojumi –
fizioterapija, mākslas terapija un mūzikas terapija. Un šādi 
pakalpojumi jau tiek nodrošināti ceturto gadu pēc kārtas, kurus 
apmaksā pašvaldība.
Jaunajiem DI pakalpojumiem (grupu dzīvokļi, atelpas brīdis un 
rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT) jau ir atrastas telpas, 
atliek gaidīt apstiprinājumu un finansējumu, lai nodrošinātu šo 
pakalpojumu.

Vai Tu esi pamēģinājis saskaitīt, vai vismaz iztēloties, cik vidēji vienā dienā Tu 
pasaki vārdus? Pēc ASV pētnieku secinātā, strādājošs, vidusmēra cilvēks 
dienā lieto ap 3000-5000 vārdu. Cik no šiem vārdiem tiek lietoti, lai kādam 
pateiktu ko laipnu? Lai iedrošinātu, atbalstītu, uzslavētu? Katra diena ir kā 
jauna iespēja. Iespēja, kādu iepriecināt, kādu uzslavēt, kādu iedrošināt. To, 
ko mūsu labie vārdi spēj izdarīt, mēs bieži nemaz neuzzinām, bet varam būt 
droši, ka tā ir sēkla, no kuras, kāda cilvēka sirdī izaugs skaists zieds. Pateiksim 
šodien kādam ko labu, uzslavēsim un iedrošināsim kādu, lai vakaram nākot 
mēs varam būt droši, ka vismaz daži vārdi, kurus šodien lietojām, bija tiešām 
vērtīgi.

(Mātes Terēzes atziņa)
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